










( যোগবাশিষ্ঠ রাঁমায়ণের নির্বাণ প্রকরণান্তরগত ) 

চুড়াল উপাখ্যান 

লসারসহগ্রঙ্ছ।' 

জশ্যামাচরণ্ মুখে |পাধ্যায় 

কর্তৃক 

বঙ্গভাঁষায় অনুবাদিত ও প্রক!শিত। 

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যার দারা মুক্্িত ॥.. 

প্রাণপ্রকাশ যন্ত্র। 

.কলিকাতাঁ--স্টামবাজার, 

'গেংপীযোহন দত্তের লেন নং ৫ 

সন১২৮৪ লাল। 

পট! 





বিজ্ঞাপন। 

অন্মদেশীয জ্ঞাঁনানুষ্ঠার়ী পণ্ডিত সুধীর বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই 

যোগবাশিষ্ঠ রাঁমাঁয়ণের মাহা সবিশেষ বিদিত আছেন, কিন্তু 

আহার অপ্রাপ্তিছেতুক উক্ত গ্রন্থ সম্যক প্রকারে অধ্যয়ন বা 

দৃষ্টি করেন নাই, তাহারা অনেকে লোৌকপরম্পয়ায় তাছীর নাম 
ও মাহীত্য অবশ্যই শ্রুত থাকিতে পারেন। অধ্যংত্স শ্বাম্ম সকলের 

মধ্যে যোগবাঁশিষ্ঠকে জ্ঞানরত্বের এক আকর বলা যাইতে পারে । 
তন্মধ্যে সুধারন পরিপুরিত ষে সকল নীতি্৩ গাঁনগর্ভ স্ুল- 
লিত উপাখ্যান দকল দৃষটাস্তচ্ছলে বর্দিত হইয়াছে, আমি সেই 
সুধার্ণব মন্থন দ্বারা তন্মধ্যে এই ঢুড়ালারূপ নারীরত্বকে প্রাপ্ত 

। ইয়| সাধারণের মনোরঞ্জনার্ধ জনসমাঁজে স্থাপিত করিলাম। 

কিজ্রীলোক কি পুকষ সর্বালোকে এই জ্ঞানসিদ্ধা সাধ্বী সতী 
কামিনীর দৃ্টাস্ত দেখিয়া যাঁছাতে ই'ছাঁর লমগ্র গুণগ্রাহী হয়েন, 
এবং ভত্ববোধবিহ্থীন বিষয় ব্যারৃত গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের যাছাঁতে 
তত্বজ্ঞান লাঁভে প্রবৃত্তি জন্মে, এই চুড়াল! উপাখ্যান সার সংগ্র্ 
করিয়া প্রকাশ করিবার তাহাই ভাৎপর্য্য। যাহারা এই চুড়ালার গুণ- 
গ্রীহী হইয়া! তদনুষায়ী কার্ধোয প্রবৃত্ত ছইরেন, ভবিষ্যতে তাহাদিগের 
সাংসারিক লমুদাঁয় কট ও দুঃখ দিরাক্কত হুইয় নিত্য জুখোৎপত্তি 
হইবেক, সন্দেহ নাই। পরন্ত যোঁগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ মধ্যে এই -উপাখ্যণি 
ভাগ যেরূপ বানছল্যরূপে বর্মিত আছে এবং ভাঁহাঁতে কএক স্থানে মে ' 
লঘস্ত অলে কিক বিষয় বর্মিত ছইয়াছে, আমি ভত্তাবৎ একালের 'নু- 



পযোগী বিবেচন1 করিয়া তাঁছার অধিকাংশ পরিত্যাগপৃর্কক উক্ত 
গ্রন্থের অন্য কোন কোন উপাঁখ্যানের স্থান বিশেষের ভাৎপর্য্য- 

মাত্র গ্রৃহণপুর্বক এই উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ইছাঁব, 
টুড়ালার উপাখ্যান সারসংগ্রহ, এই আখ্য! প্রদান করিলাম । 
যাছারা যোগ্নবাশিষ্ঠ গ্রন্থ আদ্যোঁপাস্ত বিশিউরূপে পাঠ করিয়া, 

ছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখাঁনি যে ভীছাদের পাঁঠোপথে।গী হইয়া কোন 
উপকারে আক্ষিঘ্ক, আমি এমত সাহুদ করিয়] কদাঁপি বলিতে 

পাঁরি না| তবে উক্ত গ্রন্থ যে সকল ব্যক্তর কিঞ্চিগাবরও দৃষ্টি 

ন[ই এবং যাহারা যোগবাশিষ্ঠের কিছুমাত্র মন্্ অবগত নছেন, 
তাহারা যে এই পুস্তক পণঠ করিয়া কথঞ্চিংরূপে অশ্বাসিত হইবেন, 

তাছাতে সংশয়মাত্র নাই! অপর মনের ও২নুক্যবশতঃ এতদৃপ্রন্থ 

মধ্য যে কিয়দংশ ভাষা পদ্য সমাধি করা গেল, তদ্দ্বাব! যাহাতে 

্রন্থগরিমার কোন মতে ছাঁনি নাছয়। এমত চেষ্টা করা গিয়াছে, 

তথাপি কি জানি ভ্রমবশতঃ যদি কোন স্থলে কোন ছলে দোষ" 

স্গর্জ ছইয়। থাকে, তা সুবিচারক পাঠক মহাশয়ের অপক্ষ- 

পাতে ক্ষম] করিয়। শুদ্ধ সার মর্তমত্র গ্রহণ করিবেন, এই প্রার্থন। 

ইতি। 

ভ্ীপ্ীকশীগুক রা] 
সন+২৮৪ সাল 

ভাংংবা ভাদ্র 

প্রীন্টামাচণ সুখোপাধায়। 



সন ১২৯৩ সাল। টি 
রর 

৮০9 
দি রিনি 

পাপ * সিং 

মঙ্গলাচরণ। 
দিবি ভূমে তথাঁকাঁশে বছ্রস্তুশ্চ মে বিভুঃ। 
যোঁ বিভাত্যবভাপাক্মা তন্মৈ সর্াত্মনে নমঃ 

ন্বর্গ মর্ত্য আঁকাঁশ পাতাঁলে বিরাঁজিত।. 

বাহ্য ও অন্তবে প্রতিবিন্বরূপে স্থিত ৪ 
ঘে বিভূ সব্ধবত্রব্যাপী সর্ব মূলাঁধার । 

সেই সর্বাতীকে আমি করি নমস্কার ॥ 
হে বিভু জগদীশ্বর, বাধা বিদ্ব দুর কর, 

তোমার মহিম! করি গান। 
ভুমি সর্বব দেবেশ্বর, রোগ শোক ভয় হর। 

তব নাঁমাযুত করি পান ॥ 

ঘক্ষ রক্ষ কি অপ্নর, কিন্নর কি বিদ্যাঁধর, 
সকলে তোমারে করে স্তব। 

গন্ধর্বব কি নারী নর, দেবদেবী হরি হর, 
সব্বদেব তোমাতে উদ্ভব ॥ 

স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল, দাঁনা দৈত্য দিকপাল, 
গুহ্যক পিশাচ নাঁগচয় |, 

অর্ণব কি নদ নদী, কীট ও পতঙ্গ আদি, 
তোর ইচ্ছাতে স্যপ্ি হয় ॥ 

টপ - আটা 



০/ 

ক্ষিতি বাঁযু আর জল, আঁকাঁশ এবৎ অনল, 

তব ইচ্ছামাত্রেতে গ্রকাশ | 
ইচ্ছামতে সৃষ্টি হয়, তোমার ইচ্ছায় রয়, 

তোঁমার ইচ্ছাতে হয় নাশ ॥ 
ঘত সব মুনি খষি, নির্জনেতে ধ্যানে বসি, 

তোমারে করয়ে আরাধন। । 

হ্থরাজুর আদি বত, তপস্যায় হয় রত, 

মুক্তিহেতু তোমার সাধনা ॥ 

শ্রুতি স্মৃতি কি বেদান্ত; ন্যায় শাস্ত্র কি দিদ্ধান্ত 
না পাইয়া তব নিরূপণ । 

শেষ ধার্য এই যুক্তি, তুমি দাতা গতিমুক্তি, 
আছ মাত্র নিত্য নিরঞ্জন ॥ 

অনাদি অনন্ত সত্য, আমি কি জাঁনিব তথ্য, 

নিরুপম মহিম! তোমার । 

তুমি সভা তুমি কর্তা, তুমি অস্টা তুমি হর্তা, 
পরমা! ব্রহ্ম নিরাকার ॥ 

তুমি ছে নিগুণ প্রভূ, সগুণ নহেক কভু, 
ভূমি বিভূ ত্য সনাতন । 

আমি অতি হীনমতি, কি করিব তব স্তৃতি, 
পরাজয় মুনি খষিগণ ॥ 

বাক্য মন অগোঁচর, তুমি ব্রহ্ম পরাঁৎ্পরঃ 
বাড়া কি কহিব আমি আর 1. 



৬/ 

তুমি মন বুদ্ধিযুক্তি, তুমি জীব গতি মুক্তি, 

তোমা ছাড়া কিছু নাই সার ॥ 
হে প্রভূ করুণাময়, আমারে হও অদয়ঃ . 

উদয় হইয়া মম মনে,। 

অপরাঁধ ক্ষমা কর, মম দোঁষ পরিহর, 

অধিষ্ঠিত থাঁক হৃদাঁগনে | 
আঁমিতে। পতিত বটে, বিদ্যা বুদ্ধি নাহি ঘটে, 

ভরসা তোমার মাত্র ধ্যান । 

তুমি সর্ধব স্থথধাঁম, সিদ্ধ কর মনস্কান্ন। 
যেন পাই শুদ্ধ তত্বজ্ঞান ॥ 

তুমি ত্রিভূবন স্বামী, গতিহীন জীব আমি, 
ইচ্ছা! তব করিতে অর্চনা | 

দোষ পুর্ণ এই দেহ, তোঁস! ভিন্ন নাহি কেহ, : 
মম দোষ করিবে মার্জনা ॥ 

তুমি সিদ্ধিদাতা শিব, আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, 
আমার মানস পুর্ণ কর। 

সর্ববতত্ব জ্বীন প্রতি, থাকে যেন মম মতি, 
মুক্তি গতি দিয়া ছুঃখ হর ॥ 



1 ডে 

নিয়োজন। 

দুল্লভ মনুষ্যজন্ম বিফলেতে ঘাঁয় ওহে মন। 
বদবধি দেহ আছে কুর তাঁর কর্তব্য সাঁধন ॥ 

শৈশবেতে গুভাঁশুভ জ্ঞান তব না ছিল তখন । 

কাঁম ক্রোধ লৌভ মোহ মদ ভরে হরিলে যৌবন । 
সম্মুখে জরা আগত তথাপি না হইলে চেতন । 
উপায় কি হবে দেহ কালে গ্রাম করিবে যখন ॥ 

আত্ম পরিত্র্শপন্থা চিন্তা, নাহি করিলে এখন ।] 

মাতৃগর্ভে ছিলে বদ্ধ পুনরায় হইবে তেমন ॥ 
পিতা মাত। ভার্ধ্যা পুত্র ভাই বন্ধু আদি যত ভূন। 
কাহারও নহে কেহ দিন তিন সম্বন্ধ মিলন ॥ 

ধন"মান যশ কীর্তি সম্পদ স্বখের আকিঞ্চন । 

অনিত্য ক্ষণিক স্থায়ী মিথ্যা মাত্র মোহের কারণ ॥ 

যাঁহে নিত্য সখী হও চেষ্ট। তাঁর কর সর্ধক্ষণ। 
হসাঁর ভমণ দুঃখ পরিশ্রম হবে নিবারণ ॥ 

অঙ্ঞান্নতা বিষলত| সমূলেতে করিয়া ছেদন । 

চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞানাঙ্কুর দঘতনে করহ রোপণ ॥ 
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়! শান্তি ক্ষমা গুণ করিয়া ধারণ। 

পর হিতে মতি রাখ সত্যধন্্ন কর আচরণ ॥ 

সাধুজ্ঞানী সমীপেতে জ্ঞানশীস্ত্র কর অধ্যয়ন। 
মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ তায় সন্দেহ হইবে নিরসন | 



1/ 

হসাঁর অসার বোধে চিত্তশুদ্ধি হইবে যখন । 
তত্বজ্ঞানে ইচ্ছা তবে বশীভূত হবে রিপুগণ ॥ 
স্থিরপ্রজ্ঞ হও নিত্য সত্য আত ব্রহ্মপরায়ণ। 

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্ত কদাপি নী করিবে মনন ॥ 

ব্রহ্ম চিন্ত। ব্রহ্ম ধ্যাঁন ব্রন্ষমেতে চিত্তের নিয়োজন। 

সর্বব বস্তু বীজ ব্রহ্ম দৃঢ় মনে মনে রাখি মন ॥ 

বাঁহ্যেতে ন! হয় যাঁর কোন মতে চিত্ত আকর্ষণ । 

অন্তরেতে শান্তি স্থধা পান করে সেই প্রজ্ঞ জন ॥ 
স্থিরচিত ব্রঙ্গজ্ঞানী ধাঁর নাই বিষয়ে রমণ। 

দেহসঙ্গ কর্মাদিতে তিনি লিপ্ত নহে কদাঁচন ॥ 

যে অবধি দেহ থাঁকে দ্র্বাঁসনা করিয়া! বর্জন । 
বাহ্যে কর্ম কর কিন্তু পরব্রান্মে চিত্ত সমর্পন ॥. 

'অবিরুদ্ধ কর্ম ঘাঁহা উপস্থিত যখন যেমন । 
আক্তি করিয়। ভ্যর্গ সেই কন্ম কর সম্পাদন ॥ 

জীবন্মাক্তিপদ লাভে হইবে সার্থক এ জীবন। 
গর্ভকারাগারে বাম পুনরায় হবে না কখন ॥ 

টিটি রে (০ 





জয়তি। 

চূড়াল! উপাখ্যান । 

অহং বছ্ধো বিমুভ্তঃ স্যাঁমিতি বন্থান্তি নিশ্চয়ঃ | 

নাঁতান্তাঞজ্জোন তজ্জ্োইিপি সোঁইশ্মিন্ শান্ত্রেইধিকারবান্ ॥ 

অর্থ। আমি বদ্ধ আছি ভবে, মুক্তি মম কিমে হবে, 

এই মত বাঁসন] যাঁছাঁর ।৪ 

পূর্ণজ্ঞাঁনী নাঁছি হয়, অথচ ুর্খও নর 

এই শাস্ত্রে তাঁর অধিকার ॥ 

বশ্শিষ্ঠ উবাঁচ। সর্বামিদং পরিত্যজ্য ক্রোড়ীকৃত্য তঃ স্বয়মূ 

শান্তমাআনি ভিষ্ঠ তং শিখিধ্বজ ইবাঁচলঃ0১॥ 
শ্রীরাম উবাচ। কো২সৌ। শিখিধবজো নাঁম কথং বা লব্ধবান্ পদমূ। 

এতন্মে কথয় ত্রন্ধান্ ! ভূয়ে। বোধাতিবৃদ্ধয়ে ॥২) 
বশিষ্ঠ উবাঁচ | দ্বারে পুর্ব্ভবৎ অতীতে সপ্তমে মনে । 

মানবানাং পুরে শ্রীমান শিখিধ্বজ ইতীশ্বরঃ ॥৩) 
ধৈর্ষোযাদর্ষিযদয়াধুক্তঃ ক্ষমাশমদমান্থিতঃ | 

শূরঃ শুভসদাচাঁরো মাঁনী গুণগণাঁকরঃ18 
সুরাউ্রীধিপতেঃ বন্তাঁং ছুড়ালাং নাঁম নাঁমতঃ। 

_ উপযেমে সতীমাত্মমদৃণীং নল শিখিধ্বজঃ1৫1 



৮ চূড়াধীষ্উপাখ্যান। 

বশ্িষ্ঠি কহিলেন” এহেঁপাম! এই মায়াময় বস্তাঁসকল 
ত্যাগ, করিষরীস্তণ ক্রোঁড়ে করিয়া রাজ! শিখিধ্বজের 
হ্যায় স্বয়ং আত্মাতে শান্ত হইয়! অঠলরূপে স্থিত হও ॥১॥ 

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্গন্! শিখিধবজ নামে কোন্ 

ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ব্রশ্নপদ লাভ করিয়াছিলেন । জ্ঞান- 
বুদ্ধির নিমিত্ত আমাকে পুনর্বার কহিতে আজ্ঞা! হউক ॥২॥ 



ক্ীন্রীমন্নারায়ণো। জয়ন্ত ্ৈ 
(8 ৯১১ ডালা উপাখ্যান ।১ ৯ ই 

ৃ % ২ ১ 
আমি বন্ধ আছি ভবে, মুক্তি মম কিস ৃ 1, 

এই মত বাসনা থা । ৯৯৯০১০৮৫ 

পুর্ণন্তানী নাহি হয়, অথচ মুর্খ ও নয়, 
জ্ঞানশীস্ত্রে তার অধিকার ॥ 

ঈপ্তম মন্বত্তর অতীত হইলে দ্াপর ফুগে মনুষ্যলোঁকে 
শ্রীমান্ শিখিধ্বজ নামে এক মহা এশ্রর্ধযশালী প্রবলপ্রতা- 
পান্বিত নরপর্তি ছিলেন । তৎকালে তাহার সমান ধীর- 
প্রকৃতি, গম্ভীর, সুশীল, অদান্তিক, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, বিজ্ঞ, 
সরলাত্তকরণ, শৌধ্যবীর্ধযাদি গুণেতে ভূষিত, মঙ্ুন্ বিদঘু 
বান্, কামদেবের ন্যায় কান্তিবিশিষট, অসামান্য রূপবান্ 
একাধারে সর্বগুণসম্পন্ধ দ্বিতীয় প্রায় অন্য কোন রাজ! 

ছিলেন না। দয়! দান দাক্ষিণ্য ধর্ম্ননিষ্ঠা সদচার প্রভৃতি 
গুণনিচয় তাহার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তিনি বুদ্ধিতে 

বৃহস্পতি সদৃশ ও বিদ্যাতে সর্ধব শীন্্বেভা ছিলেন। অপর 

তাহার লোত ও ক্রোধ ছিল না স্থুতরাৎ ইহলোঁকে তাঁহার 
বিপক্ষও কেহ ছিল না । এইরূপ সর্বগুণালঙ্কারভূষিত, 
ভূপতি শিখিধবজ মিংহাঁসনাধিরোহণপুর্বক সব্বত্র সমান 

দৃষ্টি দ্বার! ন্যায়তঃ স্বরাজ্য পালন করিয়া স্খেতে বাঁস, 



$ চূড়াঁলা উপাখ্যান । 

করেন । সাঁগর যেত স্বসীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র 

গমন করে না, সেইরূপ সেই রাঁজ! কখন টানি শীক্্- 
সিদ্ধ বিধি ব্যবস্থাম অতিক্রম করিতেন ন! 

কিয়দিনাঁনভ্তর নৃূপতি শিখিধ্বজ, চি বয়ঃপ্রাপ্ডে 
দাঁরপরিগ্রহণেচ্ছক হইয়া গুরুপুরোহিত ও অমাত্য- 
বর্গের অভিমতত্রমে স্বীয় বহশমর্য্যাদানুযাঁয়ী আত্মকুলের 

সমযোগ্য স্রাষ্ট্রদেশাধিপতির ছুহিত| চুড়ালা নামে এক 
পরম শ্ুন্দরী অশেষগুণবতী সতী কামিনীকে শুভলগ্ন 

দিবসে বেদবিহিত মতে বিবাহ করিয়া স্বখৃহে আনয়নপূর্ববক 
নিজ পাঁটেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিলেন । শুভ অভিষে- 

কাঁদি মঙ্গল উৎসব কন্মম সকল সানন্দে সমাঁরোহের সহিত 
সমাঁধা হইলে পরে চূড়াল! নিরন্তর পতিতক্তি-পরায়ণ হইয়। 
স্ামীসহ-্হাস্য আমোঁদ ক্রীড়া কৌতুক রহ্দ্য বিলাঁ 
রসাঁলাপ ছার! ভর্তার মনস্তপ্রিসাধনে তৎপর থাকিয়া অন্তঃ- 
পুর মধ্যে সহচরীগণ সমভিব্যাহারে পরম হধাস্তঃকরণে 

অবস্থিতি করেন। রাজা নিজ প্রেয়পীর অনুপমেয় বূপ- 
লাবণ্য অপরিক্ষীণ বিদ্যাবুদ্ি, ধর্মননিষ্ঠ| সতীত্ব সচ্চরিত্রাদি 
 সদগুণনিচয়ে সীতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁদুশ সর্ব্ধ- 
শুণবতী শুভলক্ষণ| ভার্ধ্যা লাভে আপনাকে কৃতাথম্মন্য 

।জ্ঞান করিয়া অশেষ সুখী হইলেন। শ্রইযূপে লেই রাজ- 
,শষ্পতির পরস্পরের সমান আসক্তচিত সমন ডাঁব সমান 

, স্নেহ সযান প্রণয় দিন দিন প্রগাঢবর্ধিত হওয়াতে ত্বাহার! 



চূড়ালা উপাখ্যান । 

পূর্ণ পুলকিতান্তঃ$করণে রমণীয় যৌবন লীলা! দ্বার! অবিচ্ছেদে 
পরম স্থখে কালযাপন করেন। 

অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই প্রকার সম্প্রীতি সহকারে 
আহ্লাদ আমোদের সহিত নিরুদ্বেগে অতুল এশ্ব্য স্থখ- 
সম্ভোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ফৌবনকাল অতীত হইতে আরম্ত 
হইলে বার্দক্যাবস্থা নিকটাগত জানিয়া একদা নির্জনোপ- 
বিষ সেই রাঁজমহিষী চুড়ালার মনোমধ্যে অকন্মাঁৎ এই 
প্রকার বৈরাগ্যভাবের উদয় হইল যে, “হায় রুক্তমাংসাস্থি- 
ময় অনিত্য জড় যে এই পাঁঞ্চভৌতিক শরীর, ইহার প্রতি 
মমতা করিয়া! পরিণামে লোকে কি পর্যন্ত ছুঃখ প্রাপ্ত ন 

হয়। যাহ! পূর্বেবে কিছুই ছিল না, এবং পরেও থাকিবে 
না, মধ্যে হইতে কেবল অল্নকাঁলের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়! 
পরে বিনাঁশ প্রাপ্ত হয় । এমত অনিশ্চিত অস্থায়ী ক্ষণভদু 

দেহের প্রতি আস্া ও যত্ক করিয়া নানা কর্মসূত্রে বড 
হইয়! অজ্ঞান মূর্খ লোক সকল মিথ্যা কষ্টভোগ করে 
মাত্র । এই দেহ প্রথমে কিছুই ছিল না, পরে পিতামাতার 
কাঁমানুযায়ী প্রারন্ধ নিবন্ধন শোগণিত ও শুক্রযৌগে রক্ত 

রেদ নাড়ী কৃমি কীটাদিবেষ্টিত মল মুত্র পরিপুরিত অগুচি 
সাক্ষাৎ নরকন্বরূপ ভয়ানক অন্ধকাঁরময় গর্তকারাগার 
মধ্যে ইহার উৎপত্তি হয়। পরে দেই স্থানে ক্রমে ক্রমে 
হত্তপাঁদাদি সর্ধ্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়! নিয়মিত কাঁলানুসারে 
ভূমিষ্ঠ হইলে জনক্রননীর আনন্দের আর পরিসীম1 থাকে 
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না । আঁত্িজীবনাঁপেক্ষা সমধিক যত ও অশেষ স্পেহসহকাঁরে 

শিশু সন্তানকে লাঁলনপালন করিতে থাক্ষেন। কোষকাঁর 

রুমি যেমত স্বকীয় সুত্রেতে গুটিকা নির্মাণ করিয়া! স্বয়ং 
তন্মধ্যে বদ্ধ হইয়। নষ্ট হয়, সেইরূপ জীব স্বকীয় কর্ 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রারদ্ধবশত সমূহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়! 

পিতামাতা কর্তৃক পরিপোষণে পরিপুষ্ট ও সন্বদ্ধিত 

জ্ঞানহীন নানা দোঁষেতে পরিপুর্ণ সদসদ্ধিবেচন।বিহীন 
অতিশয় চঞ্চল বুদ্ধিবিশিষ্ট আপাততঃ দৃশ্য মনোহর রমণীয় 
সেই স্থুমধুর বাল্য কাল অতীত হইলে কামেতে আহতচিভ 
হইয়া! অতি সম্মপূর্ধবক যৌবনারোহণ করিয়! লোকে মহা- 
গর্বব সহকারে সংসার পদবীতে পদক্ষেপ করিতে থাকে । 

তখন অহঙ্কারে মত্ত হইয়। শেষে এই শরীর মন বুদ্ধি ইন্ড্রি- 
দির যে কি বিষম ছুরবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহ! ভ্রমক্রমে 
একবারও কেহ মনোমধ্যে অনুশোচনা করে না। পর্বব- 

তীয় নদী যেমত অল্লকাঁল মধ্যে পুর্ণ বেগবতী হুইয়া অবি- 
লম্বেই শুক্ষ হইয়া যাঁয়, সেইরূপ যৌবনকালও অতি 
ত্বরায় গত হত্ন। ধনুক. হইতে নিক্ষিপ্ত বাঁণ যেমত শীত 

ছুটিয়। যাঁয়, সেইরূপ স্খও দুরে পলায়ন করে। স্থপন্ধ 

ফল যেমত বৃক্ষেতে থাকে না, কাঁলপুর্ণ হইলেই অচিরাৎ 
ভূমে পতিত হয়, সেইরূপ লোকের মন্বণ অনিবার্ধ্য, এবং 
গত্রাগ্রভাগলম্থিত পতনোন্মুখ জলবিন্দুর ন্যায় আদ 

ক্ষণভঙ্কুর, অহন্কর ও অবিবেকবশত৫ লোকের মনে এমত 
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সকল চিন্তার উদয়ই হয় না। প্রথমে বাল্যাবস্থা, মধ্যে 
যৌবন, পরে বার্ক্যাবস্থায় জীর্ণত! প্রাপ্ত হই্র়। কি ধনবান্ 
কি দরিপ্র কি পণ্ডিত কি মূর্খ অবশেষে স্কলের শরীরই 

সমাঁনরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্তরে এবং বাহিরে শুদ্ধ 
রক্তমাংসাক্থিময় অচেতন জড় যে এই শরীরগৃহ, ইহার ধর্ম 
কেবল নাঁশকে পাওয়! | ইহাতে কল্যাণকর কি হয়, আঁর 
এ শরীরের রম্যতাই বাকি আছে যে, তাহাতে বিমুগ্ধ 
হইয়া! লোকে স্বপ্নেও পরিণাঁম চিন্তা করে না । অধমাঁদিগের 
বিপুল এই্রর্ধ্য রাজ্য অশ্ব রথ গজ দাস দাদী সৈন্যনামন্তাদি 
ংমিলিত অসীম স্থখসম্পত্তি .সন্মুখে উপস্থিত থাঁকিতেও 

অনিবারণীয় জরার আগমন চিন্তায় মরণের ভয়ে আমি 
এক্ষণে অতিশয় ছুঃখিত ও ভীত হইতেছি। যেমত হিমের 
দ্বার! পদ্মপুষ্প মলিন হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ জরা [আমা-। 
দিগকে নিপাত করিবার জন্য স্থায়ত্ত করিতে অগ্রসর রি 
তেছে। জীবনের প্রথমভাঁগ যে হিতাহিত বিবেচনাশুন্য 

চঞ্চল বুদ্ধিবিশিষ্ট বাল্যকাল, তাহ! কেবল মিথ্যা খেলার 
দ্বারা নষ্ট করিয়া যৌবনারোহ্ণপুর্বক উন্মত্ের ন্যায় 
পূর্বাপর বিবেচনাবিহীন হইয়া বুথ! পাঁপ কর্মাদি দ্বার! 
এতকাল বাল্যক্রীড়ার ন্যায় বুথ! পরমায়ুঃ ক্ষয় করা গিয়াছে। 
সম্প্রতি এই উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থায় সর্ববপ্রকারে সামর্য ও 
যোগ্যতাহীন হইয়! তাঁহার কি প্রতিকার করিতে পারিব। 
ইদানী এইরূপ, ভয় ও ছুঃখচিস্তার় আমার অন্তঃকরণকে 
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অতিশয় উদ্বিগ্ন ও নিতীন্ত বিষণ্ণ করিয়া সমধিক ক্রেশ- 

প্রদান করিতেছে। এক্ষণে আমি কি উপায়ে এই দুঃখিত 

চিত্তকে শান্ত করি, কি প্রকারে আমি এই উপস্থিত চিন্তা 

সাগর হইতে সমুততীর্ণ হইব, ফলত যাঁহা লব্ধ হইলে 
পুনর্বার মনেতে আঁর' কোন প্রকার ছুঃখপ্রাপ্তি ন৷ হয়, 
এই সংসারের মধ্যে সেই বস্ত লৌকের অতিশয় শুভদায়ক 

হয়, অতএব ঘাহাঁতে সম্যক প্রকারে আমার এই ছুরস্ত 
মনোব্যাধির শীস্তি হয়, যাহাতে আর পুনরায় এই দেহরূপ 
কারাগারে বদ্ধ হইয়া দারুণ ছুঃখভোগ করিতে না হয়ঃ 
এক্ষণ হইতে প্রাণপণে আমি তন্নিমিত্তে বিহিত যত্ব 

ও চে করিব, যেহেতু শীস্ত্রবেত্। জ্ঞানভূষণ পণ্ডিত- 
দিগের প্রমুখাৎ অবগত আছি যে, স্থিরচিত্র হইয়! যন্্পূর্ববক 

।অভ্যাদ করিলে সিদ্ধ না হয়» এমত বিষয়ই জগতে 
নাইি। 

সেই রাজমহিষী চুড়ালা, তদবধি স্বকীয় বুদ্ধিতে এই 
প্রকার বিচার ও চিন্তা দারা কেবল আত্মজ্ঞানরূপ মন্ত্রের 

প্রভাবে সংসার বিসুচিকাঁনামে ব্যাধির শান্তি হয়, ইহা 
নিশ্য় জানিয়। সংসার ব্যাধির ষধ যে ব্রহ্মবিদ্যা উপ- 

নিষৎ শীন্ত্র তাহা অতিশয় যত্বপহকাঁরে দৃঢ় মনোযোগপুর্ববক 
অধ্যয়ন অভ্যাস স্মরণ মনন নিদিধ্যামন দ্বার! অবিরত ক্রচ্ষা- 
জ্ঞানাভ্যাসে আসক্চিগ্ত হইয়া ব্রহ্মগতচিত্ত ব্রহ্মগতপ্রাণ 
্রহ্মজ্ঞ সঙ্গাসভমন ব্রন্মনিষ্ঠ ব্রঙ্গজ্জনীর পুক্তাপরায়ণ 
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হইয়া নিরন্তর ব্রহ্ম বিচার দ্বারা পরমাত্মযোগসাঁধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

এক সময়ে সতত ব্রহ্মবেত্তীদিগের মুখ হইতে শ্রুত 
ংসার তাঁরণ তরণী তুল্য শাস্তার্থ মকল আলোচনায় প্রবৃভ। 

হইয়! স্বীয় সমুজ্ছল বুদ্ধির দ্বারা মনোমধ্যে এইরূপ বিচার 
করেন যে, এাদবারাত্রি মধ্যে কি নিমিত্ত আমি আত্মাকে 

ব্যবহার ব্যাপারে নিযুক্ত করিব, কিন্ব। কি নিমিত্তই বা না 
করিব, কদলী বৃক্ষের ন্যাঁয় অপাঁর যে এই সংসার ধর্ম 
ব্যবহার কর্ম, ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়! আঁমি* অকারণে কেন 
আত্মাকে আবদ্ধ করিব। অথবা এই উপস্থিত বিষয় ত্যাগ 
করিয়াই বা আমার কি ইষ্উলাভ হইবেক, কি প্রকারে 
এতাঁবৎ বিচার করিতে করিতে স্বকীয় আম্মাকে আমি 

চিত্তদর্পণে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব । এক্ষণে এইরক্প চিন্তা 

করিতেছি, বে আমি এই শরীর দ্বারা কান ভে'জন শয়ন গমন 
উপবেশনাদি কর্ম করিয়া স্থিত হই' যে আমি এই মন দ্বার! 
নানা সদসৎ বস্তুর চিন্তা, ও নান! ভাঁবাভাঁব বিষয় সকল মনন 
দ্বার! ত্যাগ গ্রহণ কল্পনা করিতেছি, সে আমি কি বস্ত, কিরূপ, 

এই দেহ জ্ঞানরহিত পঞ্চভুতের সমষ্টি জড়পদার্থ মাত্র, 
মরণে চৈতন্য থাঁকে না, এজন্য দেহরূপ আমি নহি, কর্মে 
কিয় ও জ্ঞানেক্ড্রিয় সকলও দেহ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ 
জড়, যেহেতু মনের সন্কল্সের দ্বারা প্রেরিত হয় । এ বিধায় 
ইন্দিয়রূপও আমি নহি, কেবল মিথ্যা সঙ্কল্প শক্তিবিশিক্ট 



১০ চুড়ালা উপাখ্যান । 

বুদ্ধির নিশ্চরকরণক প্রেরিত হয় যে মন তাহাঁও আমি 

নহি । অপর সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও জড় অসত্য, কেন ন! 

তাহা অহঙ্কার দ্বারা বহনীয়! হয়, একা'রণ বুদ্ধিবূপ আমি 
নহি, আর সে অহঙ্কারও নিঃসার অসৎ পদার্থ । ভ্রমাত্মক 

জীব হইতে তাঁহা' উৎপন্ন হয় । অতএব অহঙ্কার আমি নহি, 
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ ভরান্তিযুক্ত হুদয়স্থিত প্রাণ বায়ুর 
দ্বারা জীবনবিশিষ্ট হয় যে জীব, সে জীবও আমি নহি, 
এই শরীর মন ইক্দ্রিয়াদি সকল মিথ্যা, এসকল কেবল 
অহঙ্কার ও অবিবেক দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রকাঁশ পাঁয়। 

আহে! আশ্চর্য জানিলাম, ইহ জগতে বাহাদৃশ্য বস্তমাত্র 
সকল মিথ্যা, আকাশের ন্যায় নির্মল সর্বত্র সমান মায়ার 
অতীত শান্ত অক্ষয় শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সকলের নিয়ন্তা সাঁক্ষি- 

স্বর্ূপস্ম সঙ্চিদাঁনন্দময় এক চৈতন্যমাত্র বর্তমান আঁছেন। 
ধাঁহা হইতে এই সমুদাঁয় বিশ্বব্যাপার প্রকাশ পাঁইতেছে, 
ধাঁহাকে বেদেতে চিৎস পরমব্রঙ্ম পরমাত্বাদি সংজ্ঞার 
দ্বার! তটস্বরূপে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়াছেন। তত্তিম্ন অন্য 
পদার্থ এ সংসারে নাই। 

বুদ্ধি চুড়াল| প্রতিদিন এইরূপে নিরন্তর স্বকীয় 
আত্মার অতিশয় ভাঁবনা করাতে অন্তষ্টির দ্বারা নিত্য 
প্রকৃত ব্রন্েতে স্থিতাঁ ও ব্রদ্গাচারচীরিণী হইয়া! পরমাত্বার 
লাভে পরিপূর্ণ অন্তঃকরণ সকল উপমা অতীত. অনির্ববচ- 
নীয় রূপধাঁরণ দ্বারা স্থখছুঃখাঁদিবিহীন উদ্বেগশূন্য নির্মল 
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শান্ত পদে অবস্থিত! হইলেন। আঁত্মবিবেকের সর্বদা দু 
অত্যাসন্রমে পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান উদয় হওয়াতে দেই 
রাজ্জী নব প্রম্ফুটিত মনোহর স্থকোঁমল নীলপদ্ধের ন্যায় 
অতিশয় হ্ুন্দরশোভান্বিতু ও দেবকন্যাঁর সদৃশ অশেষ, 

কান্তিবিশিষটা হইলেন । রাজ! শিখিধ্বজ নিজ অনিন্দিতা 
গুণবতী ভা্য্যার তাঁদৃশ সৌন্দর্য শোভা দর্শন করিয়| প্রীতি- 
প্রফুল্ল অন্তঃকরণে এক দিবস প্রিয়তমাঁকে ক্রোড়ে বসাইয়! 
সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পপ্রেয়পি! অধ্ৃত পাঁ 

করিলে কিন্বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার নির্মল 
স্থকৌমল অনির্ববচনীয় সুন্দর শ্রী প্রাপ্ত "হয়, তোঁমাঁকে 
সেইরূপ আনন্দপুর্ণ সমান স্বভাব বিষয় ভোগে কৃপণতাশুন্য 
শান্ত গম্ভীর স্থপ্রপন্নচিত্ত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? 
হে সুন্দরি ! তোমাকে প্ররুত ত্বর্গকামিনীর ন্যায় আুশেষ- 
কান্তি "সৌন্দর্ধ্যবিশিষ$ অনুপম রূপবতী নবযৌবনযুক্ত। 
যুবতীর ন্যায় অতিশয় শ্রীমতী দেখিতেছি, তোমার এ 

প্রকার অসামান্য রূপলাবিণ্যযুক্ত নবযৌবন কি প্রকারে 
পুনরাগত হইল, তাহ! আমার শ্রীত্যর্থে যথার্থ বল। 

রাঁজমহিষী গ্রাঁণপতির এই প্রকার বাক্য শ্রীবণে ঈষৎ 
হীস্যবদনে মধুর শ্বরেতে প্রত্যুত্তর করিলেন, শ্রাণনাথ ! 
তোমার *আঁজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিবঃ অতএব আত্ম- 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর, “এই যৎ- 

কিঞ্চিৎ বায বস্ত সকল যাঁহা দেখা যাইতেছে, এ দকল 
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মিথ্যা ভ্রমরূপ মাত্র, এ সকলের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়! 
নির্জনে ধ্যানের ছার! বাক্য মনের অগোঁচর ইন্দডরিয়াদির 
অগম্য আকারবিহীন অদ্বিতীয় সত্যন্বরূপ কোন অনির্ববচ- 

নীয় বস্ত প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীমতী,হই। মায়াময় বস্তমাত্রের 
যেরূপে উৎপত্তি ও যেন্ধপে নাশ হয়” তাহা আমি জ্বানি, 

এবং কোঁপহর্ষশোকাদিবিকার আমার মনেতে নাই। 
তোমার এই মহৎ এশ্র্ধ্য রাজ্যভোঁগেতেও আমার মন রত 

হয় না, সতত আত্মদৃষ্টি দার! সর্বদা কেবল অহোরাত্র 
স্বহয়ে রমণ করি । শরীরের প্রতি দ্বেষ হয় এবং যে 

বাক্যেতে ক্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এমত বাক্যের দ্বারা শাস্ত্র 
দৃষ্টির্প সখীর সহিত একাকিনী সর্বদা ক্রীড়া করিয়া 
থাকি। চক্ষু কর্ণ নাসিকারূপ ছিদ্র দারা চিত্তেতে প্রকাশ 

পায় যে সকল বস্ত ও যে সকল বিষয় তাহা অসত্য তাহ! 

ভিন্ন সর্ববসারাশুসার যে পদার্থ, সেই সত্য আমি আত্মরূপে 
দর্শন করি৭ হে নাথ! আমি অন্তরে কি বাহিরে অন্য আর 
কিছুই দেখি না, হে প্রাঁণনাথ ! শরীরাদি কোন বস্তরূপিণী 
আমি নহি, জগতের পরমেশ্বর আমি, ইহা! নিশ্চয় জানিয়। 
অন্তরাত্মাতে সদা পূর্ণ পরিতৃপ্ত আছি । এই কারণে সদানন্দ- 

ময়ী হুইয়! শ্রীমতী হুই। 
পরমীত্নাতে বিশ্রাস্তিপ্রাপ্তা নিজ পাঠেধবরীকক তাদৃশ 

আশ্চর্য্য জ্ঞানযুক্ত গভীর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া রাজা 
তাহার ঘথার্ধ মন্দ ন! বুঝিয়! পরিহীদক্রমে কহিলেনঃ পরিয়ে! 
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তুমি অতি অদ্ভুত নিতাস্ত অসংলগ্ন এ সকল কথ! কহিতেছ। 
যেহেতু প্রত্যক্ষ উপস্থিত যে, এই কিঞ্চিৎ বস্তু তাহ। পরি- 
ত্যাগ করিয়া অনুমানের অতীত অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ অতি 

অকিঞ্চিৎ বস্তর গ্রহণে যে অভিলাষ করে, তাহার আর 

প্রশৎস| কি, ষেবস্তু সকলে দেখে তাহ! তুমি দেখ না, 

আর যাহ! সকলে না দেখে তাহ! তূমি দেখ, এইরূপ মিথ্যা! 
প্রলাপ অকম্মাৎ তোমার মনে কির্পে উদয় হইল। ইহাতে 
তোমার প্রশংসার বিষয় কি! তুমি বালিকার ন্যাঁয় চঞ্চল- 

স্বভাব কোমলবুদ্ধি জ্ঞানহীন স্ত্রীলোক, তোমার মুখে 
তাদুশ বৈরাঁগ্য রসগর্বিবিত বাঁক্য শোভাএপাঁয় না, অতএব 
হে প্রিয়ে ! স্থন্দরি ! হাস্যপরিহাঁস রহস্য কৌতুক রসালাপ 
ছার! আমোদ করিতেছ, করহ। মাধ্যাহ্িক সনের সময় 

উপস্থিত, এক্ষণে আমি বাহিরে গমন করি । ভূপতি প্রেয়- 
সীকে মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা এইরূপে উপহাঁদ করিয়! বছিঞ* 
বর্বাটীতে গমন করিলে চূড়ালা নিতান্ত খেদিত হইয়া 
মনেমধ্যে চিন্তা করেন, যে হাঁয় কি আঁক্ষেপের বিষয় ! এ 

কি কষ্ট ! যেহেতু আমার প্রাণেশ্বর রাজা আন্মাতে বিশ্রাস্তি 
প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই নিমিত্তে আমার কথিত বাক্যের 
তাঁশুপর্ধ্যার্থ বুঝিতে পারিলেন না । তবে আমি অন্য কি 

উপায়ে প্রাঁণপতিকে প্রবোঁধ প্রদান করিব, কি প্রকারে, 
আমি স্বকীয় প্রাঁণবল্পভকে স্বাভিলধিত বস্তু দর্শন করাহিব। 
এইরূপ চিন্তীয় খেদিতান্ডঃকরণে আত্মব্তবহার ব্যাপারে 
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নিষুক্তা হইয়! পর্বববৎ নির্জনে নিরন্তর পরমাত্বার ধ্যানও 
যোগাভ্যামে ,প্রৰৃত! হইলেন। সময়ান্তরে নিম নাথের 
তত্বজ্ঞানাম্বতপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহু প্রবোধ বাক্যের ছারা 
বিশেষ যত্ব করেন, কিন্ত বালকে যেমত বিদ্যার গুণ জানে 
না, সেইরূপ অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য শুনিলেও রাঁজা 
তাহার তাঁৎপর্ধ্যার্থ মন্দ কিছুই গ্রহণ করিলেন না, এবহ 
বহুকালেও তাদৃশ গিজ গুণবতী ভার্য্যার অশেষ গুণ কোন 
প্রকারে জানিতে পারিলেন ন। ৷ 

অনন্তর এইরূপে বহুবর্ধ গত হইলে সেই রাজার তত্ব 

জ্ঞান প্রাপ্তি না হওয়াতে মোহ ছুঃখরূপ অগ্নিতে দগ্ধচিভ্ত 

হইয়া সেই উপস্থিত এশ্বর্য্য রাঁজ্যেতে কিছুও স্্খানুভব 
হইল না। রাজা শ্বচিন্তের স্বাস্থ্যলাভার্থে অনেক ধনাদি 
দান তীর্থ পর্ধ্যটন তপ্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত নিয়মাদি বহুবিধ 
ধন্য কাঁধের অনুষ্ঠান করিলেও মনেতে ভাবনার দ্বার 
অতি দীন ভাবে সেই এখর্ধ্য রাজ্যাদি বিষের তুল্য দর্শন 
করাতে অন্তঃকরণের কিঞ্িৎ ছুঃখও পরিত্যাগ পাইল না । 

' কিয়দ্দিবস এইরূপে গত হইলে এক দিবস ভূপতি 
শিখিধ্বজ নির্জনে নিজ জোড়োপবিষ্টা প্রিয়তম। ভার্ধ্যণাকে 
মধুর স্বরে কহিলেন, প্রেয়মি! সকল সৌভাগ্যযুক্ত 
আমি চিরকাল নির্বধিবিদ্ধে অশেষ প্রকারে রাঁজ্যস্থখ সম্ভোগ 
করিলাম। পৃথিবীর যাঁবদীয় এঁখ্য্যসম্প্তি সমুদয় দু 

 হইল। এক্ষণে আর 'ামার এ সকল কোন কিছুতেই স্বখা- 
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সুভব হয় না। সম্প্রতি বিষয়েতে বিরক্তচিভ হইয়া আমি 
বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যে হ্বরম্য কাননে 
লোকলঙ্গ দ্বারা মন মোহপ্রাপ্ত না হয়, যেখানে অসৎসঙ্কু 

নাই, এমত নির্জন বনবাসেতে রাজ্যন্থখ অপেক্ষা অধিক 
সখ উপলব্ধি হয়, ইহ! আমি নিশ্চয় জানিতেছি। যেমভ 
নির্জনে এক স্থানে মনের যেরূপ নিবৃত্তি হয়, তেমত আর 
কিছুতেই হয় না, অতএব ভূমি এই রাজ্য পালন করিয়া! 
কুটুম্থ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ দ্বারা গুহেতে অবস্থান কর । 
স্বামীর বনগমনে গৃহিণী সাঁধবী স্ত্রীর সর্ব এইরূপ কর্তবঃ 
ব্রত জানিবে। চুড়ালা রাঁজার মুখ হইতে এইরূপ অগ্রীতি- 
কর বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিষগ্নবদনে উত্তর করিলেন, মহা" 
রাঁজ! সকল কাধ্যেরই নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে । 
তাহাতে যে কালে যে কর্ম কর্তব্য ও করিবার যেধগ্য, তাহাই 
কর! উচিত, নতুব! অকালে অবিধানকৃত কোন কর্ম কখন" 

শুভফলদায়ক হইয়া শোভা পায় না। যখন মান্যতার 
হানি হয়, ধনশুন্যতাহেতুক ঘাচকগণ বিমুখ হইয়। ফিরিয়! 
ষায়, পরিবারবর্গ নষ্ট হয়, ঘন্ধুগণ সমাদর না করে, এব 
যৌবনাবস্ছা গত হইয়া! লোঁকসমাঁজে কেবল বিড়ম্বনার 
পাত্র হইয়! কষ্টে জীবন ধাঁরণ করিতে হয়, এমত দুরবস্থা 
প্রীপ্ত আতুর ব্যক্তির বনাশ্রয় গ্রহণ করা বর্তব্য। শশ্বর্য্যযুগ্ত 

. প্লাজা কিম্বা যুবা পুরুষের অরণ্যবাপ কোন মতে বিধেয় 
'নহে, এ বিধায় হে হৃদয়ব্লিভ নাথ! তোমার বনগমনে 
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আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই । রাজ! কহিলেন, প্রেয়সি ! 
পতিপরায়ণ| কুলন্ত্রীতে স্বপ্নেও কখন স্বামীর ইচ্ছার অন্য থা 
করেন না, অতএব তুমি আমার এই অভিলধিত নিশ্চয় 
মন্ত্রণাঁয় কদাঁচ বাঁধা জন্মীইবে না। আমি অনেকদুরস্থ 
নিবিড় বনমধ্যে প্রস্থান করিয়াছি, জানিবে। নৃপতি স্বীয় 
শ্রাণেশ্বরী প্রিয়তম! ভাঁধ্যাকে এইরূপ কহিয়া অজ্জঃপুর 
ইইতে বাহিরে গমনপুর্বক তদ্দিনের কর্তব্য কম্ম সকল 
যথাবিধানে সমাঁধা করিলেন । পরে ক্রমে ক্রমে দিবাবসাঁন 
হইয়! সূর্ধ্যদেব অন্তাচিলে গমন করিলে ঘোর অন্ধকারযুক্ত 
রজনী আগত! হইল । তদনস্তর ভূপতি সাঁয়ৎসন্ধ্যাদি নিত্য- 
ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিয়! প্রেয়সী মহিষীর সহিত ছুগ্ধ- 
ফেন-নিভ স্থকোমল স্থশোভন শধ্যাতে শাঁন্তচিত্তে শয়ন 
কুরিলেন্নং অনন্তর অর্ধরাত্রি সময়ে সকল দিক্ নিস্তব্ধ ও 
লোঁক সকল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে রাজ। শব্যা 
হইতে গাত্রোথান করিয়। পাঁলস্কোঁপরি ভার্ধ্যাকে একাঁকিনী 
পরিত্যাগপুর্ধবক খড়গ্হস্তে একাকী নিঃশব্দে রাঁজভবন হইতে 
বহির্গত হইয়া নির্ভয়ে ভ্রেমে ক্রমে নগর গ্রাম পুর সকল 
ছাড়াইয়! রাত্রিতে বৃক্ষমূলে বাঁস ও দিবাভাগে গমন করিতে 
করিতে দশ দিবস পরে জনস্থান হইতে অনেক দূর মন্দার- 
পর্বতের নিকট ছুর্ম এক জনশূন্য ভয়ানক অরণ্য মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন। সেই বনে নানা ফল পুক্পপত্রাদিতে 
 গাভিত বৃক্ষভ্রেণীতে শোভসান। এবং, পুরাতন ঘত্ন 
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গৃহাঁদিও শীর্ণ বেদি সকল দেখিয়া! বোধ হয় সে স্থানে পূর্বে 
কোন কালে তপস্বী খধিগণের তপন্তাশ্রম ছিল । এমত 
ংশ মশকাদি ও অন্য হিংঅক জন্ত আদির ভয়বিহীন 

সিদ্ধগণসেব্য এক পুম্পলতাশ্রমের মধ্যে মনোহর স্থান 
অন্বেষণ করিয়া সমান ভূমিতে এফ কুটির নির্মাণ করিয়া 
ফলমূল ভোঁজনপাত্র অর্ধ্যপাত্র কমখ্লু জপমাল। শীত 

নিবারণার্থ কম্থা পরিধানার্থ বৃক্ষত্বকৃ বন্ধল মৃগচর্্দাদি আনিয়া 
গ্রহপূর্ববক সেই ভূপতি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সম্ধ্যাদি 

কাঁধ্য সমাঁপনাস্তে এক প্রহর পধ্যন্ত জপ করেন, ছুই 
প্রহর অবধি পুষ্পচয়ন স্নান দেবার্চনাঁদি কন সমাধা করিয়। 

ভোঁজনান্তে জিতেক্তরিয় হইয়। একাকী কালিযাঁপন করেন ॥ 
এখানে ব্বাত্রি দুই প্রহরের সময় রাজ! বনে গমন 

করিলে গ্রামেতে স্থপ্ত। হরিণীর ন্যায় ভয়েতে সম্ভক্সিতনেত্রে 
চুড়াঁল! শীত্তর জাগরিত। হুইয়! পতিশুন্য শধ্য। দর্শন করিয 
অতিশয় বিষাদিতান্তিঃকরণে গাত্রোখানপুর্ববক শব্যা 
পার্খে উপবেশন করিয়। চিন্তা করিলেন, ষে এ কি ছুর্দৈব 
উপস্থিত হইল । স্বামী আমার এমত অঁ্বর্ধ্য রাজ্য গৃহাদি 
পরিত্যাগ করিয়া! আমাকে একাকিনী রাখিয়! নিশ্চয় বনে 
গমন করিয়াছেন, তবে একাকিনী গৃছে রাস করিয়। আমার 
কি'প্রয়োজন। শ্বামীই স্ত্রীলোকের প্রাকৃত গতি, ও জীব 
নের অবলস্বনত্বরূপ, ইহ। বিধাতা সৃত্রিকাঁলাবধি নিবন্ধন 

'কৃরিয়। রাখিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই প্রীণেশ্বর. পতি- 
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বিরহে একাঁকিনী কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব, 
অতএব বিলম্বে গ্রয়োজন নাই 'আমিও এক্সণেই অদ্য 
প্রাণথকান্তের পশ্চাৎ গমন করি । শুভবুদ্ধিমতী রাজমহিষী 
চুড়াল। যনোমধ্যে এইরূপ পতির অনুগমন স্থির করিয়! 
অনৃষ্ঠরূপে' সকলের নয়নপথের বহির্ভূতা হইয়া স্বগৃহ 
হইতে বহিগর্সনপূর্ব্ক কিয়দ্র গমন করিলে সেই ঘোর 
গন্ধকার রজনীতে পথের মধ্যে এক স্থানে রাজার দর্শন 
পাইয়। অতিশয় আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন, 
যে আমি বিবিধ প্রবোধ বাক্যের দ্বার! নৃপতিকে বুঝাইয়! 
গৃহে গ্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলে বোধ করি 
মামার বাক্যে সন্মত হুইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে 
পারেন, পুনরায় ভাবিলেন যে, তাহাই ব! কিরূপে হুইবে 
/যেহেত গে যখন ইনি আমার নিকটে আপনার বনাশ্রিয়- 
গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যস্ত করেন, আমি তৎকালে বারদ্ধার 

স্বীয় অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়া ইহাকে নিষেধ করিয়া ছিলাম, 
কিন্ত ইনি তাহা নখ শুনিয়া, “যাহা আমার ইচ্ছা! হইয়াছে 
তাঁহাতে কোন মতে বাঁধা জন্মাইও না” পুনঃ পুনঃ এই 
প্রকার কহিয্া আমাকে নিরস্ত করিয়াছেন? এক্ষণে ঘি 

আঁমি স্বামীর গেই অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণে প্রবৃত্া। হইয়! 
ইহার গমনে বাধা প্রদাৰ করি, কিন্বা ইহার পস্চাৎ সঙ্গে 

সঙ্গে গমন করি, তবে নৃপতির তাহাঁতে ক্রোধ উপচ্ছিত 

হইতে পারে। তাহা হইলে সামুর ম্কুল সন্ভাবন! কি? 
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ভর্ত।র় ইচ্ছাও অভিমত কার্ধ্য করাই ভ্্রীলৌকের পরম ধর্ম, 
অতএব সম্প্রতি আমি স্বামীর সেই ইচ্ছার অন্যথা! কদাচি 
করিব না, কিয়দ্দিবস পরে ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 

প্রবোধ প্রদান দ্বার গৃহে প্রত্যানয়নে যন্ত্র পাইব, এক্ষণে 
বনু চেষ্টা করিলেও ইনি যে গৃহে প্রত্যাগমন করিধেন, এমত 
বোধ হইতেছে না, রাজমহিষী চুড়াল! স্বকীয় ধৈর্য্যযুক্ত 
শান্ত বুদ্ধিতে এইরূপ স্থির করিয়া সেই রাত্রিতে রাজার 
অগোচরে ভীহাঁর পশ্চাঁৎ হইতে স্বগৃহে পুনর1গযমপূর্ব্বক 
পুর্বধমত স্বশধ্যাতে শয়ন করিয়া আত্মঠিন্তায় মগ্ন হইয়া 
যামিনী যাপন করিলেন । 

ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে উ্বা অবসানে পূর্বব- 
দিক্ হইতে গলিত স্ববর্ণরাশি ধাঁরা বর্ষণের ন্যায় তরুণ 
অরুণ.কিরগচ্ছটায় পৃথিবীর সকল দিক্ সমুজ্বল শোভামুস্ত * 
হুইয়। প্রকাশিত হইল। এই কালে রাঁজমহিষী প্রাতঃ- 
কৃত্যা্দি সমাপনান্তে ঈত্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা- 
বর্গকে আহ্ব।ন করিয়া ঘোষণা! করিয়। দিলেন যে, সম্প্রতি 
মহারাজ শিখিধবজ কিয়দিনের নিমিত্তে কার্য্যবিশেষে : 
স্থানাস্তরে গমন করিয়াছেন । তাহার অনুপস্থিতি হেতুক 

তোমর! উধিগ্ন না ইইক্াঁ যাবৎ তিনি পুনরাগমন না করেন 
ভাব রাজ্যের চিরম্থাপিত নিয়মানুযায়ী যাবৎ কণ্ম 

স্থচারুরূপে মির্ধ্বাহ করিবে । বুদ্ধিমতী চুড়ালা প্রঙগা ও 
অন্াত্যবর্গকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তন্বধি 
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অঞ্টাদশবর্ষ পর্যয্ত সর্বত্র অমান দৃষ্টির দ্বার! রাজার ন্যায় 
অতি স্থশুঙ্খলার সহিত স্থন্দররূপে সেই রাজ্যপাঁলন কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়। গৃহেতে অবস্থান করেন৷ ওখানে রাজাও 

নিবিড় অরণ্যে দৃঢ়ব্রত হুইয়। একাগ্রচিতে কঠোর তপস্তা- 
চরণ করেন। | 

_ অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইলে একদা রাঁজমহিষী চুড়াল! 
নিজ প্রাণকান্তের সহিত সাক্ষাৎকরণাভিলাষে মন্দার পর্ববতে 
গমন করিতে মানস করিয়' এক দিবস নির্জনে একাকিনী 
অদৃশ্যরূপে নিজ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হুইয়৷ যোগবলে 
অবিলম্বে মন্দারগিরির সেই বন মধ্যে রাজা শিখিধ্বজের 
তপস্তাশ্রম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন” এবং বৃক্ষান্তরাল 
হইতে দুরে সেই আশ্রমস্থ কুটির মধ্যে বিকৃতাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ 
নিজ মাংথর জীর্ণ দেহ দর্শন করিয়া অতিশয় ছুঃখিতচিতে 

চিন্তা করিলেন, মে হায় এ কি কষ্ট! একি বিধির বিড়ম্বনা! 
একি আশ্চর্য ! সর্ববণাস্ত্রবেপ্তা ব্যাক্তির একি মহামূর্খত। ! 
যাহাতে তাদৃশ জ্ঞান ও গুণযুক্ত পুরুষও এমত কুরূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ! যাহ! হউক অদ্য আমি অবশ্থাই প্রাণেশ্বরকে 
তত্তজ্ঞাৰ প্রদান করিয়! জ্েয় ব্রহ্ম বস্ত জানাইয়া ভোগ 

মোক্ষ শ্রী প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহে নিবানফাঁলে 
নিজ স্ত্রীরূপে পুনঃপুনঃ উপদেশ . করিলেও, “তুমি বৃর্খ্ 

'অধলা চঞ্চলবুদ্ধি স্ত্রীলোক” এই প্রকার কহিয়। ভাচ্ছল্য 

বোঁধে আঁমার সে উপদেশ বাক্য সকল গ্রাহ্য করেন নাই, 
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স্প্রতি বনবাঁসে তপস্যার দ্বার! ইন্দ্রিয় পরিপাঁকে রাজার 
স্বনির্দূল পরিপন্ বুদ্ধি হইয়াছে । একারণ অনুমান করি যে, 
এক্ষণে তাঁদৃশ নির্দল স্থির বুদ্ধিতে উপদেশ প্রাপ্ত হইলে 
অচিরাত স্বকীয় ব্রহ্মরূপ প্রকাঁশ পাইতে পারিবে, অতএব 
এক্ষণে আমি এ স্থানে নিজরূপ পরিত্যাগ করিস! যাহাতে 

আঁমার উপদেশ বাক্যে রাজার প্রতীতি হুইয়! গ্রবোধ 
প্রাপ্ত হয়েন, এমত অন্য কোন প্রচ্ছন্নবেশে স্বামীকে প্রবোধ- 
প্রদানার্থ নিকটে গমন করিব । 

জ্ঞানপিদ্ধ। চূড়াল! এইরূপ স্থির করিয়ুু সন্কল্পমাত্র ক্ষণ- 
কাঁল মধ্যে সেই স্থানে নিজ স্ত্ীরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরম- 
সুন্দর এক ব্রা্মণ বালকের আকার বেশ ধারণ পূর্বক ভূপ- 
তির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত 
ক্ন্ধে শুভ্র বস্ত্র পরিধান বস্ত্রারৃতদেহ মুক্তাহারাদি ্সলঙ্কারে 

ভূষিত চন্দ্রবিন্য প্রায় মুখ ও হস্তপদাদি সর্ববাঙ্গ স্থন্দর গলিত 

স্বর্ণবর্ণপ্রায় মনোঁহরবীপনিধান দিজ বালককে দেখিয়া, 
রাঁজা দেবপুত্র জ্ঞানে আসন হইতে গাত্রেথাঁন করতঃ বন্ছ 
সম্মানপূর্ববক নমক্কার করিয়া) হে দেবপুত্র ! কুশলে 
আগমন হইয়াছে, এই আসনে উপবেশন কর, ইহা! কহিয়! 

পত্রনিশ্মিত আসন প্রদান করিলেন, চুড়ালাও হে রাজর্ষে ! 
তোমাকে নমস্কার করি, ইহা কহিয়া পত্রাসনোপরিষ্ট।* 
হইলে, রাজ! পুনর্ববার সন্ত্রমপুর্ববক কহিলেন, হে মহাঁভাগ 
দেবপুত্র ! কোন্ স্থান হইতে অদ্য এখানে তোমার গুভা- 
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গমন হইয়াছে; যেহেতু তোমার শুভদর্শনে অদ্যকার 
দ্িবব আমার সফল হইল । রাজা! এই কথা বলিয়া অস- 
ন্দিপ্ধচিভে বিপ্ররূপী নিজ পত্রী চুড়ালাকে দেবতা জ্ঞান 
করিয়। পাদ্য অধ পুষ্পমালাদি প্রদান দ্বারা ভক্তিপুর্ব্বক 
পুজা করিলেন। 

চুড়াল। কহিলেন, হে রাঁর্ষে ! তুমি সাধু স্থনির্মল অন্তঃ- 
করণে পাঁপ দুরে পরিত্যাগ করিয়া! মৌক্ষ যোগ্য অক্ষয় 
তপস্য। সঞ্চয় করিতেছ, যে হেতু ভোগ করিবার যোগ্য 
সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়! ক্ষোভরহিত চিতে ভুমি 
এই বনীশ্রমবাসের কষ গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার 
এই শান্ত তপদ্যারূপ ব্রত অখণ্ডিত হইয়া তুমি চিরজীবী 
হইবে, আমার এমত নিশ্চয় বোধ হইতেছে । 

রীঁক্তা কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি দেবতা সর্বজ্ঞ, উত্তম 
শ্রী চিহ্ছের ছার! তুমি কোন দেবপুত্র হইবে, এমত অনুমান 
হইতেছে, অতএব হে দেব! তুর্মি কে, কাহার পুন্র, কি 
নিমিত্তে এই ভয়ানক কুর্গষঘ জনশুন্য অরণ্যে আগমন করিয়া 

আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, বিস্তারিত কহিয়৷ 
আমার সংশয় দূর কর। 

চুড়াল! কহিলেন মহাত্বন্! মহৎলোঁকের বাক্য ছুর্লঙ্য, 
' অতএব তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রাবণ কর। 
এই জগতে শুদ্ধচিত্ত শান্তরঘাম্পদ ত্রিলোকদর্শী বৈষ্ঠব- 

প্রধান নারদ নামে এক মুনি আছেন। এক দ্বিবস তিনি ইত- 
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স্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমাঁলয়গুহাঁর নীচে ঘোর 
তরঙ্গযুক্ত গঙ্গীতীরে জ্রীলোকের কন্কণধ্বনি শ্রবণ করিয়া. 

গঙ্গার শোভ। সন্দর্শন করতঃ কিয়দ্দ্র গমন করিয়া গঙ্গী- 

তটে এক স্থানে রম্তা তিলোত্তম! মেনক! প্রভৃতি সর্গ- 

কাঁমিনীদিগকে দেখিতে পাইলেন। পুরুষের গতায়াত বিহীন 
সেই নির্জন প্রদেশে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়। 

সেই স্বর্গবেশ্যাগণ নিঃশস্কচিত্তে জলক্রীড়! করিতেছিল। 
তাহাঁদিগের অসামান্য রপলাবণ্য স্থনির্মল মুখশ্রী' ও অঙ্গ- 

প্রত্যঙ্গ সমুদায়ের নিরুপম সৌন্দর্য শোভ! দ্বারা দর্পণন্যায় 
নির্মল শরীরে পরস্পরের শরীর গএভিবিদ্বিত হওয়াতে 

বিশ্বূপ একত্র স্থিত অথবা! দ্বাদশ চন্দ্োদয়ে আকাশের 

যেমত আশ্চর্য্য শোভার সম্ভাবন। অনুভব হয় সেই স্থানে 

সেইরূপ অতি বিন্ময়জনক অনির্ধবচনীর শোভা, জইয়া- 

ছিল। সেই কালে সেই আশ্চর্য মনোহারিণী লাঁবপ্যবরতী 
স্রন্দরী কামিনীদিগকে কর্ন করিয়া সেই মুনির মন অনীম 
আনন্দযুক্ত হওয়াতে বিবেকত্যাগে কাঁমবিকার প্রাপ্ত হুইয়া 
হঠাঁৎ সেই স্থানে তাহার রেতঃস্থলন হয়। তদনন্তর তিনি 
সেই বীর্ধ্য পাঁশস্থি স্টিক কুস্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া 
হুগ্ধের দ্বারা সেই কুস্ত পূর্ণ" করিলে পর ক্রমে ক্রমে পূর্ণ 
দেহ প্রাপ্ত হইয়! কিয়দ্দিবন পরে সময় ক্রমে আমি 
তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলাম । মেই অহং নাঁমে দীপ্যমান 
আমার নাঁম কুস্ত। কুস্তমধ্যে জন্ম বিধাঁয় নামও আমার 
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কুম্ত। পিতা ও আমি পিতামহ ত্রদ্মা হইতে ত্রহ্মবিদ্যা 
. তত্বজ্ঞান প্রাণ্ড হইয়া! নিত্য ত্রহ্গানন্ন স্থখে অবস্থিত আছি। 
আমার মাত! সরম্বতী, মাতৃভগ্লী গায়ত্রী । চারি বেদের 

সহিত আমার লীল। প্রকাশ | এই প্রকারে যথ। কামে এই 
জগতে আমি সব্ধাত্র বিহার করি। অদ্য তোমার আম 
দর্শনে কৌতুহলাঘ্িত হইয়া এস্থাঁনে তোঁমাঁর. নিকট আগ- 
মন করিয়াছি । 

রাজা কহিলেন, হে দেব ! সাঁধুসঙ্গ দ্বার আমার মন 

যেমত শীতল ,হয়, রাজ্যলাভাদি অন্য কিছুতেই তেমত 
তৃপ্তি আমার হয় না । অদ্য তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমি 
ধন্য হইলাম। হে দেবপুত্র! সম্পূতি আর এক সন্দেহ আমার 
অন্তঃকরণে উপস্থিত হইল, কালত্রয়দর্শী দিদ্ধ তত্বজ্ঞানী 
জীবন সেই নারদ ঘুনি কি হেতু কি প্রকারে কামের 
বশতাপন্ন হইয়া বিকার প্রাণ্ড হইলেন, বিস্তারিত কহিয়া 
আমার সংশয় দূর করহ | 

চুড়।লা কহেন। এক নিত্য সত্যন্বরূপ নির্মল ব্রহ্গ- 
রূপ এক নিমেষমাত্র বিশ্মরণ হইলে বাহা দৃশ্য বস্ততে 
মনকে আকর্ষণ করে। অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুর হুইতে মন 
ক্ষণমাত্র বাহিরে গমন করিলে ইন্ড্রিয়গণও অত্যন্ত বশী- 
ভূত ভূতের ন্যায় তাহার পশ্চাতে সঙ্গে গমন করে । এই- 
রূপে বাহ্যবিষয়াকুষ্ট মনেতে কাম ক্রোধ লোভাদি নান! 

বিকারের উৎপত্তি হয়। নিরন্তর ক্র্মানুসন্ধান কর! কর্তব্য | 
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তাঁহাঁতে ক্ষণমাঁত্র বিচলিত হইলে মন স্বভাঁবতঃ বাহ্যবিষ- 
য়েতে আকৃষ্ট হওয়াতে কাম ক্রোধ হর্ষ শোৌঁকাদি নানাবিধ 
বিকার প্রাপ্ত হয়। হে সাধে ! এই কারণে সেই মুনির 
মনে কাম বিকার উপস্থিত হইয়াছিল । ফলতঃ সে কাঁম 
ভীহার গণনার বিষয় নহে । হে রাজর্ষে! এই আমি আত্ম- 
বিবরণ সমুদায় তোমার নিকট কহিলাঁম, এক্ষণে তুমি কে ? 

কি নিমিত্তে এই হূর্গম পর্ববতারণ্য আশ্রয় করিয়া বনবাঁসে 
আপন শরীরকে কষ্ট প্রদান করিতেছ, বিস্তারিত বল। 

রাজা কহিলেন, হে মুনিপুত্র ! তুমি সর্বজ্ঞ, দুরদৃষ্টি 
জ্ঞান দ্বারা স্কল জাঁনিতেছ, তথাপি [িজ্ঞাস। করিলে, 

অতএব আপন বৃত্তান্ত বলিতেছি' শ্রবণ করহ। 

আমি শিখিধ্বজনাঁমে রাঁজা। ইহ সংসারে কর্্মশৃঙ্থলে 
দুঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে জন্ম মরণরূপ গতায়াতের দ্বার! গর্ভ- 
কারাগারের মধ্যে প্রবেশ ভয়েতে ভীত হইয়া বিবেকা শ্রয়- *. 
পূর্বক রাজ্য এঁ্বরধ্য শল্পভি সমুদাঁয় পরিত্যাগ করিয়া! এই 
বনে পর্রবতগুহাণার আশ্রয়ে বাস করিতেছি । সম্যক প্রকারে 

লোঁকসংসর্গবিহীন এই অরণ্যবাঁস দ্বার। বহু কঠোর তপস্যা 
করিলেও আমার তাঁদৃশ তাপিত অন্তঃকরণে কোন প্রকারে 

শীম্তিলাভ হয় না, সর্বদা বিষের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করে, 

হে মুনিস্ত ! অদ্য এ স্থানে তোমার জন্দশ্বনে তোমার, 

বাক্যাম্বতাঁভিষেক দ্বার। আঁমি অনেক শান্ত হইলাম । 

চুড়ালা৷ কহিলেন” হে ক্ষিতিপাল ! তপস্যা! জপ দাঁন 
৩ 
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তীর্থসেবা ব্রতনিয়মাঁদি কন্ম সকল কেবল কাঁলযাঁপনার্ধ 
মাত্র হয়, সদৃগুরু হইতে উপদেশপ্রাপ্তি নিজ বুদ্ধি যুক্তি ও 

শাস্রৃট্টি ঘার! যে তত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃসাঁধন 
জাঁনিবে। অজ্ঞানদিগের নিমিত্ত জপ তপ ব্রতনিয়মাঁদি 
বিবিধ কর্মের বিধান হইয়াঁছে। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন বামন 
ন! থাকাতে শ্যামালতা যেমত ফলে না, সেইরূপ কর্্মাদি 
কোঁন ইউফলজনক হয় না। বিষয় জন্য স্ুখছুঃখ প্রকাশের 
নাম বন্ধন । সেই বন্ধন মোঁচন হইলেই ঘোক্ষ হয়, এইরূপ 
ব্যবস্থা বিচার দ্বারা অদ্বৈত এক জ্রে় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বন্ত 
না থাকাতে সৃথছুঃখাঁদি কিছুই নাই, এইরূপ স্থির জ্ঞান 
হইলে জীব ব্রন্ষস্বরূপ প্রাপ্ত হন। যেমত ভ্রমরহিত ব্যক্তির 
নির্জল ভূমিতে ম্বগতৃষ্চিকাঁদৃষ্টে জল বোধ হয় না, সেইরূপ 
সর্ধব বৃস্ত পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্যরূপ, এইরূপ স্থির ভাবনা 

দ্বারা যাহার এই অনার জগন্ভম সমূলে বিনষ্ট হয়, 
তাঁহার আর কোন বাঁপনার উদয় ভু না, হে ভূপ! সেই 
বাসনার নাঁশ হইলে পুনঃপুনঃ জন্মমরণবর্জ্জিত হইয়া 
ংসার হইতে মুক্তি হয়। সংসার তাঁরণের কারণ জ্ঞান। 

সেই জ্ঞানার্জন না করিয়। অজ্ঞাশীর ন্যায় কেন বৃথা মুগ্ধ 
হুইতেছ। আমি কে? কিরূপ, এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন 

হইয়াছে, এবং কিরূপেই বা শান্ত হইবে, এই প্রকার 
বিচাঁর দ্বারা যথার্থ দর্শন না করিয়! মু়ের ন্যায় কেন কষ্ট- 
ভোগ করিতেছ। জীবের বন্ধন কিরূপে হয়” এবং কিরূপেই 
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বাঁ মোঁক্ষ হয়, এইরূপ সর্বদা বিচার দ্বার! পুর্ববাপরদর্শী 
জ্ঞানীদিগের পথ কেন না আশ্রয় কর, সর্বত্র সমানদর্শী 

সাঁধুদিগের দেবা, প্রশ্ন এবং সাধুলঙ্গ ছারা সেই মুক্তিলাভ হয়। 
তাহাতে এই অসার সংসাররূপ ভ্রম সমূলে পরিত্যাগ হুয়। 
রাজ! দেবরূপিণী নিজ ভার্য্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 

আনন্দাশ্রুনয়নে কহিলেন, হে দেব! চিরকালের পরে 

সম্প্রতি তুমি আমাকে অতি আশ্চর্যবোঁধ প্রদান করিলে, 

অতএব তুমি আমার পিতৃতুল্য গুরু ও পরম "মিত্র জানি- 
লাম। হে দেব! আমি তোমার অনুগত শরণাপন্ন শিষ্য, 

আমি তোমার চরণে প্রণাম করি, কৃপা করিয়া এই জগতের 
মধ্যে যে বস্ত সর্ধবোৎকৃউ জান, যাহা জ্ঞাত হইলে 

স্তঃকরণে শোকছুঃখাদি কিছু সংলগ্ন ন! হয়, যাহাতে 

পরমনিৃতি প্রাপ্ত হই, সেই সর্বসারাৎসার, ুরযাত্থা, 
পরমব্রক্গতত্ব আমাকে উপদেশ কর | 

চূড়াঁল! কহিলেনস্রাজন্! যদি আমার উপদেশবাঁক্যে 

তোমার প্রতীতি হয়, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ 

কর। বালকে যেমত পিতামাতার হিতোপদেশ বাক্য 
সকল গ্রাহা করে, সেইমত তুমিও আমার উপদেশ বাক্য 
সকল গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবে । যে 
ব্যক্তি শাস্ত্ার্থ কুশল, অথচ তত্বজ্ঞানে পণ্ডিত নহে। সেই 
পুরুষ জ্ঞান উপদেশের যোঁগ্যপাত্র। হে মহীপতে ! 
সেইরূপ সঙুপাত্র তুমি, যেহেতু তুমি সর্বশীত্ত্রবেত! বটে, 
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কিন্তু তত্জ্ঞানে স্থশিক্ষিত হও নাই, সেই নিমিত্তে তস্ত- 
জ্ঞান দ্বারা অকৃত্রিম যে চিন্তামণ্র সাধন, তাহ! তোমার 
সিদ্ধ হয় নাই। তুমি সেই সর্বছুঃখনাশক সর্বত্যাগরূপ 
নিন্তামণির সাধনে যত্রবাঁন্ হইয়া রাজ্য ধন গৃহভাঁয্যাদি 

সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছ, এবৎ চিন্তামণিভ্রমে এই 
তপস্তারূপ কাচমণি প্রাপ্ত হইয়! বৃথা এইরূপ ছুঃখভোগ 
করিতেছ। অপরিমিত সর্ববত্যাগরূপ পুর্ণ পরমানন্দ পরি- 
ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ অল্নপরিমিত ছুঃলাধ্য বস্তর প্রাপ্তির 

নিমিত্ত যত্রবান্ হয়, তাহাকে শান্ত্রেতে আত্মঘাতী শঠ 
কহেন। আঁশ! লৌহরজ্জু অপেক্ষা বিষম দৃঢ় । কালক্রমে 
লৌহরজ্জু ক্ষয় হইয়! যায়, কিন্তু আশা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে । পুরুষ যে কালে বিষয়ভোগের আশ! পরি- 
ত্যাগ "কারন, তৎকালে তাহার অজ্ঞানরূপ ভূত সকল 

“পবন পরিচালিত বৃক্ষের স্তায় কম্পান্বিত হইতে থাঁকে। 
অতএব হে ভূপতে !. যেকাঁলে তুর্দি বিষয়ভোগের আশা 

ত্যাগ করিয়৷ রাঁজ্যধন গৃহা্দি পরিত্যাগ করিয়াছিলে সেই 
সময়ে যদি . সর্ববত্যাগ্নরূপ খড়গ দ্বারা সেই পতিত ক্ষীণ 
অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে, তাঁহ! হইলে তপস্তারূপ প্রপঞ্চ 
গর্ভে পতিত হুইয়। এক্ষণকাঁর ন্যায় ছুঃখপ্রাপ্ত হইতে ন1। 

রাঁজা কহিলেন, হে দেব! রাজ্য দেশ গৃহ এশখরয 
ভার্ব্যার্দি সকল পরিত্যাগ করিয়৷ এই নির্জন বনাশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি । ইহাতে কি আমার সর্ববত্যাঁগ হয় নাই? 
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চুড়ালা' কহিলেন, রাজ্য, ধন, গৃহ, এশর্ধ্য, ভার্ধ্য। ও ভাই, 
বন্ধু ইত্যাদি কিছুই তোমার নহে। এসকল ভিন্ন অন্য 
কোন বিশেষ বস্ত তোমার আছে । তুমি তাহা নিঃশেষে 

পরিত্যাগ করিয়া পরম অশোচ্য পদ প্রাপ্ত হও। রাজ 

কহিলেন, ভগবন্ ! রাঁজ্য, ধন, গৃহ, এশ্বধ্য, ভার্ধ্যাদি যদি 

কিছুই আমার না হইল, তবে বৃক্ষ, লতা, গুল্সাদিযুক্ত এই 
বম আঁমার, এখন ইহাঁতেও আমি আস্থা পরিত্যাগ 

করিলাম। চুড়ালা কহিলেন, পর্বত, বন, বৃক্ষ স্থলাদি 
ত্যাগেও তোমার সর্ববত্যাগ হইবে না, ৬সকল অপেক্ষাও 
সর্ববোতম কোন বস্ত্র তোমার আছে। রাজা! কহিলেন, 

এই সকল পর্ধত বন বৃক্ষাদিও যদি আমার নহে, তবে 
শিলা, কুটির, সরোঁবরাদিতে শোভমান গৃহাঙ্গনাদিযুক্ত এই 
পুজ্পলৃতাশ্রম. আমার, আমি ইহাও পরিত্যাগ করিলাম । 
চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! এই আশ্রম ত্যাগ করাতেও 
তৌমার সর্বত্যাগ হইবে না, এ সকল অপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট 
কোন বস্ত তোমার আছে। রাজা কহিলেন, যদি এ সকল 
কিছুই আমার না হইল, তবে ন্বান, ভোজন, শয়ন, গ্রমন, 
উপবেশনাদি কর্ম আমার, আমি তাহা হইতেও বাঁসনা 
পরিত্যাগ করিয়া স্থিত হুইলাম।' চুড়ালি! কহিলেন, 'ছে 
ভূপতে !: এখন পর্য্স্তও তোঁমাঁর দর্ধ্বত্যাগ সিদ্ধ হয় নাঁই।* 
যাহার নাম সর্ববত্যাঁগ, সেই পূর্ণ পরমানন্দপ্রাপ্তি জালিবে । 
রাজা কহিলেন, হে ভগবন্!; সকল বিষয় পরিত্যাগ 
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করিয়া রক্তমাঁংসাস্থিময় কেবল এই দেহমাত্র আঁমাঁর অব- 
শি আছে। তবে এখন ইহাও আমি পরিত্যাগ করি। 
রাজ। এই কথা৷ বলিয়! দেহত্যাগার্থ নিকটবর্ডি পর্ধবতগহ্বর 
মধ্যে পতিত হইবার মানলে দ্রুতবেগে গমনোদ্যত 
হইলে, চূড়াঁল! ঘলপুর্ববক রাজার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, 
রাজন্! অকালে পাঞ্চভৌতিক জড় এই অনিত্য শরীর 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করিয়! তুমি নিতান্ত মুর্খ অজ্ঞানীর 
গায় কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, যেহেতু এই শরীর 
ত্যাগেও তোমার পর্ববত্যাগ সিদ্ধ হইবে না, সর্বত্যাগ 

অতি ছুঃসাঁধ্য বিষয় জানিবে । যাহার দ্বারা এই দেহ ক্ষুব্ধ 
ও প্রসন্ন হয়, যে বস্তু ছার! স্থখছুঃখাদি অনুভব হয়, যে 

বস্তু জন্মকর্দ্দের বীজ, সেই পাঁপন্বরূপ বস্তু যদি তুমি অশেষ 
প্রকার 'পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তোমার বিধিমত 

প্রকারে সর্ববত্যাগ সিদ্ধি হইবে । রাঁজ। কহিলেন, হে দেব ! 
কিবস্তর দ্বার দেহ ক্ষুব্ধ ও প্রর্সন্ন ছয়, এবং জন্মকর্মের 
বীজবা কোন্ বস্তু, তাহা! বিশেষ করিয়। বল। ছুড়ল! 

কহিলেন, জন্মকর্্ের বীজ, ও শোকহ্র্ধাদির কারণ চিত্ত। 
'ষে চিত দেহকে চালনা করে, .সেই চিত্ত ত্যাগ হইলেই 
সর্ববত্যাগ হয়। ইহা শাস্ত্রে কহেম, সেই চিত: ত্যাগের 
দ্বারা সর্ববত্যাগ সিদ্ধি হইলে ভেদাভেদরহিত বিফাঁরাদি শুঙ্য 
শাস্ত কেবল এক পরম পদ অবশিষ্ট খাঁকে, অভ্ব সর্ষ্ব- 
যাগ পরমানন্দরূপ, অন্য কর্মাদি কেবল ছুঃখরূপ মাত 
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জাঁনিবে। রাজ! কহিলেন, হে দেব ! চিত্তের আঁকার কি 
প্রকার, এবং সেই চিতত্যাগই বা কি উপায়ে ছয়, আমাকে 
বিস্তারপুর্ববক বিশেষ করিয়া বল। তাহ! জ্ঞাত হইয়া আমি 
সেই চিত্তত্যাগে যত করিতে পারি । 

চুড়ালা কহিলেন, মহত্ত্ব হইতে প্রকাশিত অস্তরেতে 
জ্ঞানরূপ অহংপদার্থের যে উদয় হয়, অর্থাৎ আমি এইরূপ 
যে এক জ্ঞান উদয় হয়, সেই অহ্ংজ্ঞান চিত্তরৃঞ্ষের বীজ । 
সেই অহৎজ্ঞানের যে অনুভবরূপ অঙ্কুর অর্থাৎ" যাহ দ্বার! 

বস্তর নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয়াঁত্িকা বুদ্ধি জানিবে, অপর 
সেই নিশ্চয়ান্িক! বুদ্ধির সঙ্কল্পশক্তিযুক্ত যে স্কুলরূপ 
তাহারই নাম চিত্ত, শাস্ত্রে কহিয়াছেন। নান! প্রকার 
শুভাশুভ বাঁদনা সেই চিত্তবৃক্ষের শাখাস্বরপ | 
তাহাতে বিবিধ ফলোৎপত্তি হয়। অতএব তুমি সেই ছু 
চিত্ত বৃক্ষের শাখা সকল ছেদন করিয়া শেষ তাহার মুখ্য 
মূল যে অহঙ্কার তাী বিধিমত প্রকারে বিনাশ করিতে 
যত্ববান্ হও । চিত্তবৃক্ষের মুল ও অন্কুরের মহিত যে উৎ- 

পাটিন, তাহারই নাম সর্বত্যাগ, ত্যাগবেতারা বলেন, 
শাখাচ্ছে্দন গৌণ কর্ম, মুলচ্ছেদন মুখ্য কর্্দ। প্রথমতঃ 
ভুমি তাহার শাখা সকল চ্ছেদন দ্বারা "পরে তাহার স্থল 
'পার্্যস্ত দন্ধী কর, তবে তোঁসার চিত্ত অচিত্তরূপে স্থিত হুই- 
বেক। যে ব্যজি বস্ত মাত্রেতে অনাস্জ, বিরুদ্ধবিচারণ- 

ত্যাগী, ও উপস্থিত কর্্কারী হন, তাহার চিত্ত ত্যাগ 

গং 
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হইয়া সেই ব্যক্তি সর্বত্যাঁগী হয়। রাঁজ! কহিলেন, হে 
দেব ! দুর্জয় অহহ্কার যাহার মূল, এমত ছুষ্টচিত্ত বৃক্ষের 
দাহন কার্ষ্যে কোন অগ্নি প্রয়োগ বিধেয়। চুড়াল। কহি- 
লেন, আমিকে? কিরূপ, কোথা হইতে আঁসিয়াছি, 
পরেই বা কোথায় যাইব, কি প্রকারে আমি এই দেহ- 
পিধর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিরকাল আঁবদ্ধ রহিয়াছি, এই 

শরীররূপ কাঁরাগাঁর মধ্যে আমাঁকে কে চিরকাল বদ্ধ রাখি- 

ঘাঁছে, এবং এই অনিত্য জড় দেহের মধ্যে কোন্ স্থানেই 
বাঁ আমি আছি, এইরূপ লর্বদ| যে স্বকীয় আত্মার বিচার, 
সেই বিচীগাগি চিত্তবৃক্ষের দাহনকার্য্যে উপযুক্ত হয়। তৃমি 
সেইরূপ বিচারাগ্রির দ্বার! চিভবৃক্ষের মূলসমেত দগ্ধ করিয়া 
নিশ্চিন্ত শান্ত ও স্বভাবস্থ হও । 
7" ক্জ! কহিলেন, মুনে! আমি স্বকীয় বৃদ্ধির দ্বারা 
অনেক প্রকারে আত্মবিচাঁর করিয়! দেখিয়াছি, কিন্তু অহং 

নামে স্থিতি কুত্রাঁপি প্রাপ্ত হই নাইঁ। রক্তমাংস অস্থি শির! 
নখ কেশ লোমাদিবিশিষ্ট জড় এই শরীর আমি নহি। কর্ে- 
কিয় মন ও বুদ্ধীক্ড্িয়াদি কোন বস্তু আমি নছি। হে সুনে ! 
এই দেহের বাহিরে এবং অন্তরে নখাগ্র ভাগ হইতে কেশাশ্র 
ভাগ পর্য্যস্ত আমি পুঙ্থীনুপুঙ্খ বিচার করিয়। দেখিয়াছি । 

' তাহাতে. কৌঁথায়,যে আমি আছি, এমত নিশ্চিত স্থান 
জাঁনিতে পারি নাই; তথাপি এই প্রকার. অনেক: বিচার 
করিলেও সেই দারুণ চিত্তর্ক্ষের বীজ যে ত্বহঙ্কার তাহ! 
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অকারণে নিশ্চয় আমার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হইয়া রহি- 
যাছে। আমি সেই চিত্রমুল অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবার 
উপায় জানি না, বাঁরম্বার আমি তাহ পরিত্যাগ করিলেও 
সে অহঙ্কার আঁমাকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ করে ন।। 

অনেক চেষ্টা ও যত্ু করিয়াও যখন তাহ! কোন প্রকারে 

পরিত্যাগ হইল না, তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়। বনীশ্রয় 
গ্রহণ দ্বারা এই তপস্যারূপ ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

ইহাতেও যে শেষ কি ফলোৎপত্তি হুইবে, তাহাও আমি 

বিশেষ জানি না। হে দেব! সম্প্রতি তোমার বাক্যরূপ 

মধুপানে আমার চিতভ্রমর অসীম সন্ভোষপ্রাণ্ড হইতেছে, 
অতএব হে মুনে ! হে গুরো! ! সেই দারুণ অহঙ্কার যাহাতে 
নিরাকৃত হয়, এই মহাসংসারভ্রম যাহাতে নিবৃত্ত পাইয়া 
পুনঃপুনঃ জন্মরূপ দৃঢ় বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ ভুইতে না 
হয়, আমার ছুঃখশান্তির নিমিতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে 
সেই তত্ব উপদেশ করন্ছ। 

চুড়াীল! কহিলেন, যাঁবৎ পর্য্যন্ত অন্ঞান সন্বন্ধ। যাঁব€ 

ব্রন্মের অচিস্তা, যাবৎ জগদস্ত্রতে আস্থা থাকে' তাবৎ মন, 
চিত্তার্দি কল্পন! থাঁকে, যাবৎ শরীরের প্রত্তি অহৎভাব, 

যাবৎ দৃশ্য -বস্ততে মন গমন করে, যাবৎ পর্য্যন্ত এই বস্ত 
আমার, এই কর্ম আমার, এই বিষয় আঁমার, এইরূপ বাহ্য . 
বিষয় সকলেতে "মনের আস্থা থাকে, তাবৎ পর্ষ্যস্ত মন- 
চিত্তাদির:ভ্রমূ দুর হয় না, যাঁবৎ পর্য্যন্ত চিস্তাদির জম 
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নিরৃত্তি না হয়, যাব কাঁম ক্রোধ লোভাদি রিপুসমুদায় 

স্ববশ ন! হয়, যাবৎ বিষয়েতে প্রবৃত্তি থাঁকে, যাঁবৎ বাহ্য- 

দৃষ্টি সমুদায় পরিত্যাগ দ্বার! অন্তর্দষ্তি না হয়, তাঁবৎ পর্যযস্ত 
অজ্ঞান সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে বর্ধিত হইতে থাকে । হে ভূপ! এই 

ংসাঁরমার্গ কেবল অজ্ঞানীদের প্রমাঁদেতে প্রবাহিত হই- 

তেছে, জ্ঞানীজনের নিমিত্তে সে পথ রুদ্ধ, যেহেতু তাঁহার! 
এই দেহের দ্বারাই সংসার সমুদ্রের পার গত হইয়াছেন। 
অজ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল আপদের গৃহস্বরূপ হয়, হে নৃপতে ! 
পূর্ণপরমানন্দরূপ সচ্চিদাঁনন্দময় পরমত্রহ্গ বোঁধ হীন অধম 
অঙ্ঞানীজনের কোন্ আঁপদ্ না! হয় বল; জ্ঞানী জনের 

বুদ্ধিতে যে জগৎনংসার অতি কোঁমল গোম্পিদ অপেক্ষাও 
হীন বোঁধ হয়, অজ্ানী ব্যক্তির বুদ্ধিতে সেই জগৎ অতি 
গম্ভীর, অনন্ত অপার জ্ঞান হয়। আর অজ্ঞানীর নিকটে 

যে জগৎসংসার সমূহ ছুঃখময়স্বরূপ প্রকাশ পায়। জ্ঞানীর 
সম্বন্ধে সেই জগৎ পূর্ণপরমানন্দরূপ্রক্মময় দর্শন হয়। অন্ন- 
বস্ত্র হীন অজ্ঞানী দরিজ্র ব্যক্তিরা যেমন অন্ন বন্ত্রের জন্য 

লালায়িত, সেইরূপ অজ্ঞাঁনী ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বিপুল 
ধশ্্য্য থাকিতেও তাহার! ধনের নিমিতে এমনই লালায়িত 
যে অতিব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার রক্ষণে ও তছছুপাজ্জনে 
প্রবৃত্ত থাকিয়! চিরকাল মহাগর্ধের সহিত বৃখ! পরমায় 
ক্ষয় করে, স্বপ্েও একবার মনোমধ্যে বিবেক, বৈরা, 
গ্যকে আহ্বান করে ন!। বাস্তবিক কি ধনবান্্, কি দরিদ্র 
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কি গৃহস্থ, কি বাঁনপ্রস্থ, যে কোন ব্যক্তির অজ্ঞান দুরীকৃত 
হইয়! ক্রমে চিত্ত নির্মল হয়, সেই পুরুষের পুর্বব নিজ নিন্নল 
স্বভাব স্মরণ হওয়াতে বাহ্য সকল বিষয় শান্ত হয়। অজ্ঞাঁনী 
ব্যক্তির। চির অভ্যাসাধীন অবিনাশি, নির্মল, বিকার বিহীন 

নিজ আত্মন্বরূপ বিস্মরণ হওয়াতে অহৎজ্ঞানে দেহ ভাবনার 

দ্বারা অহ কর্তা অহং ভৌক্ত! ইত্যাদি রূপ বিষয় চিন্তায় 
নংদার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মনেতে শোক হর্ষ স্বখ ছুঃখাদি- 
রূপ নানাপ্রকাঁর বিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব হে ভূপতে ! 

দেহরূপ তুমি নহ, এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেক্িয়, কিম্বা কর্মে- 
ক্দরিয়াদি কোন বস্তরূপ তুমি নহ, তুমি নির্মল, প্রকাশবূপ, 
অবিনাশি, শান্ত, অক্ষয়, অনস্তঃ অনাদি, বিকাঁরবিহীন 
নিরোগী জন্ম মরণ রহিত সচ্চিদানন্দময় পুর্ণপরমানন্দ নিত্য 
অদ্বিতীয় এক পরমাত্মার স্বরূপ নিজরূপ স্মরণ ক্লুরণ। এই 

শরীর' নাঁশে তোমার নাঁশ নাই, তুমি নিজ আত্মস্বরূপ 
বিস্মরণ হুইয়। কদাঁচ চুক্ছরূপ ভাঁবনা করিবে না, দেহাঁভি- 

মাঁনই সকল আঁপদের মূল । তুমি সর্ধধতঃ প্রকারে দেহাভি- 
মান রহিত হইয়া! সর্বদা অন্তদূর্থি দ্বারা নিজ আত্মরূপ 
ভাবনা! করহ। সকল আঁপদের গৃহ অনিত্য মহানিষ্টকর 
যে অহঙ্কার তাহাঁত পরিণামে কোন উপকারে আইসে 
না। হে রাঁজন্! ভূমি সর্ধবদা অহঙ্কারকে অসৎ সর্ববাঁপদের 
মূল জানিয়া অন্তর্্টির ছারা বাহ্য সমস্ত কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়! কদাচ খিন্ন কি বিষ হইবে ন!। তাহাতে তোমার 
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অহঙ্কারও পরিত্যাগ হইবেক। তুমি অহঙ্কারকে নিতান্ত 
নিন্দনীয় অতিভয়ানক বৈরিস্বৰপ জানিয়া কদাচ তাঁহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। ইহ!স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে। 

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্ সর্ববতত্বজ্ঞ মুনে ! 
অহঙ্কাররূপ চিত্তগলিত হইলে কিন্ব। এই অহন্কার দুরীকৃত 
হইয়। নাশপ্রাপ্ত হইলে, নিরহস্কার চিত্তের চিহ্ব কিরূপ হয়, 

বিস্তারপূর্ববক বলিতে আজ্ঞা হউক । 
চুড়াল! কহিলেন, পদ্ম পত্রেতে জল যেমত লিপু হয় 

না, সেইরূপ অহঙ্কার হীন পুরুষের চিত্ডেতে লোভ 

মোহাদি দোষ কখন লিপ্ত হয় না। কমলপত্র যেমন 

জলেতে থাকিয়াঁও তাহাঁতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিগতা- 
হচ্ছ ব্যক্তির স্বভাঁব ক্রমে লোভ মোহাদি দৌষ উপস্থিত 
হইলেও তাহাতে তিনি কদাঁচ লিপ্ত হয়েন না। লোভাঁদির 
কারণ অহঙ্কার চিত্ত হইতে দুরীকৃত হইলে সকল' দোষ 

ও সুরুল্ল পাঁপ নষ্ট হওয়াতে হর্ষদশোঁকাদিতে চিত্ত লিপ্ত 

হয় না । যে ব্যক্তি অহঙ্কাররূপ দুষ্ট পরিশাচের বশীভূত 

নহ্থেন, তাহাঁর বাসনা গ্রশ্থি সকল অতিশয় ছিন্নভিন্ন হই 
কাঁম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপুসকল অনেক দুরে পলা- 
য়ন করে, এবং তীহার ইন্ডরিয়ের. উচ্চ উল্লাম ও খেদ 

”. প্রকাশ থাকে না । অহঙ্কার হীন ব্যক্তির ছুঃখপ্রাপ্তি নাই, 
এবং সুখের প্রগলভতাঁও নাই। তিনি বিপদেও বিমর্ষ হয়েন 
না, এবং সম্পদে আহলাদিত হয়েন না। ভুখ ছুঃখাদিতে 
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উহার চিত্ত কদাঁচ লিগু হয় না । সেই জন্রর মোক্ষের প্রতি 
বন্ধজনক বস্তর সেবা হয় ন1। তাহার শরীর তৃষ্ণাহীন, নির্মল, 

রাগাঁদিশুন্য, পাপ রহিত, কান্তিবিশিষ্ট বলবান্ হয় । 
ভাঁবাঁভাবাদিবিরুদ্ধধশ্মযুক্ত মহৎ আশ্চর্য এই সংসাঁর- 

জম তাঁহার আনন্দার্থ কিম্বা খ্েদার্থ হয় না। আপনার 

ূর্বত্ব প্রকীশ দ্বার কর্মের উৎপত্তি হয়। পরে সেই মূর্খ 
দুর হইলেই কর্মের লয় হয়। অতএব তুমি পুরুষকার আশ্রয় 
দ্বারা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়! গুরু, শাস্ত্র, এব পরমাত্মা। 

এই তিনের সঙ্গ গ্রহণ করতঃ তত্জ্ঞাঁন দ্বারা আপনার মূর্খ 

দুর কর, পরস্ত কেবল শীস্রার্থ জ্ঞান, ীকদ্ঘ। কেবল গুরূ- 
পদেশ বাঁকে/র দ্বার! পরমাত্বার বোঁধ হয় না। শ্বভাঁবতঃ 

স্বকীয় আত্মবোধ দ্বারা পরমাত্সা স্বয়ং প্রকাশ পনি, 

অথচ গুরূপদেশ ও শক্তার্থজ্বান ব্যতিরেকেও আৃত্মবোধ 

হয় 'না। অতএব শাস্তার্থজ্ঞান গুরূপদেশ এবহ স্বকীয়+ 
আত্মবোধ, এই তির চিরকাল দৃঢ় অভ্যাস ছার! 

পরমান্বজ্ঞান প্রকাঁশ পাঁয়। হে মহীপতে ! পৃথক, 

শরীরে " পৃথক, পৃথক, যে জীবাত্মা দেখ! ঘাঁয়, সেই 

পৃথক্ শরীরস্থিত জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি আঁপনার 

স্বরূপে একাত্মা বলিয়৷ জানে, সেই ব্যক্তি যথার্থ দর্শন করে, 

সকল শরীরই এক শরীর, সকল মনুষ্যই এক মনুষ্য 
সকল জীবই এক জীব, এইরূপ নিশ্চয় অভেদ জ্ঞান ধাঁহার 

হয়, তাহার চিভকে অহঙ্কার, ছ্বেষ, পৈশুন্যাদি দৌষসমুহে 
৪ 



৩৮ চূড়াল! উপাখ্যান । 

কদাঁচ আকৃষ্ট করিতে পাঁরে না, এক দিন অবশ্যই মরণ 
হইবেক, এইরূপ নিশ্চয় জানিলে আপনার সৃত্যুপ্রাপ্তিতে 
ভয় করা মিথ্যা । জন্ম পাইয়। পুরুষ প্রাপ্তব্য যে কিঞ্চিৎ 

ধনাদি, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হন। তাহাতে নেই ধনাদি বিষয় 
লাভ জন্য মুগ্ধ হওয়াই মুদ্তাঁর বিষয় জানিবে। পুত্র, ভাঁ্ধ্যা, 
গৃহ ধনাদি বিষয়েতে মনের আসক্তি ত্যাগ, ইষ্ট কিনব! 
অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদ! সমান ভাঁব, জনাঁকীর্ণ স্থানে সর্বদা 

অবস্থিতি না, করা, নির্জন দেশ সেবা, উপনিষদাঁদি ব্রহ্ম- 
বিদ্যার সদা আলোচনা, সর্ধবদ! আত্মার ভাবনা, ব্রঙ্গজ্ঞান- 

জনক শাস্ত্ার্থসকলদৃষ্টি করা। ইন্ড্রিয় দমনে যত্ব করা? কুসং- 
স্কার সমস্ত পরিত্যাগ করা, অসংপ্রবৃত্তির বশীভূত না হওয়া, 

ইত্যাদি প্রকার কর্ম সকলের যে সাঁধন তাহাই জ্ঞানদাধন 
জানিবে। শাস্ত্রে কহেন, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান । 
'অতএব হে ভূপতে ! তুমি সর্বপ্রকারে জ্ঞানী হইয়া, স্থির 
বুদ্ধির ঘারা অজ্ঞান ত্যাগ করত? প্রসন্গ ও চিস্তারহিত মনো- 

দঘবার। একাত্বাতে সর্ধবত্র সমানদশা ও স্থিরচিত্ত হইয়। যখো- 
পশ্থিত কর্ম্দ করিয়া! সাধুসেবিত জীবন্মুক্তি পদে স্থিত হও । 
আমি সর্বময় ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে স্থির জানিয়। শরীরের সন্বন্ধ 
অনন্ন্ধ শুন্য, মৌনী, প্রশাস্তমনা, একরূপ ও মহান্, হইঘা 

সর্ধবদ পরম ব্রন্মেতে স্থিতি কর। এই থে কিঞ্চিৎ বিষয় 
জগৎসমূহ যাহা দর্শন হইতেছে, এতৎসযুদায় অমল ব্রহ্ষময়, 

জানিবে। ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম ভূবনং ব্রহ্ম 'ভূতপ্রম্পরা ॥ ব্র্গা 
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ইং ব্রহ্ম মচ্ছক্রঃ ব্রহ্ম সন্মিন্রবাঙ্ধবাঁ ॥ যদদদং কিঞ্চিদাভোগি 

জগজ্জালৎ প্রদৃশ্যতে ॥ তৎ সর্ধমমলহ ব্রহ্ম বৃত্হয়ৈতত্ব্য- 
বস্থিতম্ ॥ ব্রহ্ম চৈতন্য, ত্রিডবন ব্রহ্ম, সকল ভূতপর- 
ম্পর1 ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, আমার শত্রু, মিত্র, বান্ধবাঁদি 

সকলই ব্রহ্ম, এই জগত, ব্রহ্মময় গ্রইরূপ ব্যবস্থা স্থির কর, 
তবে সর্ধবদ! ব্রঙ্গেতে স্থিত হইয়া নিত্য স্থখে স্তখী হইবে । 
সকল বস্ত ব্রহ্মমগ্, এইরূপ দৃঢ় স্থির জ্ঞীনোদয় হইলে, জীব 
পরমানন্দরূপ অত্যন্ত স্থখ প্রাপ্ত হয়েন। প্রই জগতের 
যেরূপে উৎপত্তি ও যেরূপে নাশ হয়,, তাহ! বুদ্িপূর্ববক 
বিচার করিয়া যাহা যথার্থ তাহ! দর্শন করিয়া জ্ঞানী হইয়! 
সর্বক্ষণ নিগুণ পরমব্রদ্ষেতে স্থিত হও। তবে নির্বাণ 

প্রাপ্ত হইবে । জ্ঞানহীনের কদাঁচ মুক্তি নাই, ইহা নিশ্চয় 
জাঁনিবে। অত্যন্ত জ্ঞানহীন হইলে যদি মোক্ষ_হয়, তবে 
সৃযুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হইতে পারে। জাঁগ্রৎ, স্বপ্ন, স্ুযুণ্ডি 
এই তিন অবস্থার অতীন্ক, স্বপ্রকাঁশ, অবিনাঁশী, সত্যশ্বরূপ, 

নিত্য, সচ্চিদানন্দরূপ, সর্বসারাঁৎলার, সত্ত্ব, রজঃ) তম? 

এই ভ্রিগুণাতীত, সষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ এক পরমাত্মার 
জ্ঞান. ব্যতিরেকে মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। ইহ! 
সর্ববশীস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত জানিবে। এই জগতে এক ব্রহ্ম 
ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র নাই, আত্মা সত্য। অন্য সকল্, 
বস্তু অলত্য। ঈষৎ দীপ্ত, ক্ষণিকমাত্র । যাহা সম্প্রতি 

দীপ্যমান আছে, তাহা পরে থাকিবে না। যাহ! 
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অদ্য দেখা যাইতেছে, কল্য তাহা! আর চক্ুর্গোচর 
হয় না। মে সকল বস্ত; কিম্বা যে সকল বিষয় বহুবর্ষ পূর্বে 

দৃষ্টিগোচর কিম্বা শ্রর্তিগোঁচর হইয়াছে, এক্ষণে নে সকল 
বিষয় দেখিতে, কি শুনিতে, পাওয়া! যাঁয় না। বহু যত্ব বার 

সঞ্চিত যে কোন বস্তু যুগ"পরিমাণ থাঁকিলেও তাহ! কাল- 

ভ্রমে নাশপ্রাপ্ত হয়। এই পুথিবীও মহাপ্রলয়কালে 
ন্ুস্থিরা হইবে না, কালক্রমে ব্রহ্গাদি স্থাবর পর্যাস্ত সমু- 

দায় ভগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক। অন্তএব তুমি সেই ত্রিকা- 
লাতীত;, সত্য, অবিনাশী, আদ্য্তমধ্য-বর্ভিত সর্বকাঁল 

সর্বত্র বিরাজমাঁন পরমত্রক্ষকে জানিয়া পূর্ণ পরমীনন্দরূপ 
প্রাপ্ত হইয়া; নিশ্চল নিরবলম্বরূপে স্থিত হও । এই জগৎ 
স্থির বস্তু নহে, সেই স্থির চিদ্বন্ষের আভাঁসমাত্র, যেমত 
ূ্ধ্য হইতে সূর্ধ্যের কিরণ পৃথক্ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে 
এই জগৎ ভিন্ন নছে। যেব্যক্তি এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করে, 
তাহাঁর নিকটে জগৎ ও ব্রহ্ম এক জ্ঞাঁন হ্য়। শীস্ত্রে কহেন, 

সেই জ্ঞানের নাম শির্বিবিকল্প, অদ্বৈত বুদ্ধি ও অভেদ জ্ঞান । 
হে ভূপতে ! কোন কাঁলে কোন স্থলে সং অমন কোন 

বস্ত সম্ভবে না, কেবল এক চৈতন্য স্বরূপ, চিৎ, সৎ, পুর্ণ; 
পরমাঁনন্দরপ পরমাত্মা সব্বকাল সর্বভূৃতে সমানরূপে 

বর্তমান আছেন । তুমি এইরূপ নিশ্চগ্স জ্ঞান দ্বারা অস্তঃ- 
করণস্থ অজ্ঞান ক্ষয় কর। এই জগ্গং কেবল চিৎস্বরূপ 

আভাসমান্র বোধ করিয়া! ভেদকল্পন। পরিত্যাগ কর। তবে 
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সম্যক প্রকারে জ্ঞানী হুইয়। পরম ব্রহ্ধকে জানিতে পারিবে । 
সেই চৈতন্যময়, সর্বব্যাপী, জর্গৎকারণ ব্রন্মকে জানিলে 
পুনরায় আর জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তির উদয় হয় না। এই সঙ্কল্প- 
স্বরূপ সংলারচক্র কেবল মনোরূপ নাভিদেশে বিরাজমান 

আছে। এই মনোনাভি রুদ্ধ করিলে সংসারচক্রুভ্রমণ ছুঃখ 
নিরৃতি হয়। শীন্ত্রবিধান, এবং বুদ্ধি সৌজন্যযুক্ত পুরুষকার 
ছারা যে বস্ত প্রাণ্ড না হুওয়! যাঁয়, এমত বস্ত জগতে নাই। 
অতএব তুমি পরম পুরুষকার দ্বার! বল, গ্রুচ্ঞা, আ.শ্রয় 

করিয়া সংসারচক্রের নাভিন্বরূপ চিত্তকে রোধ করতঃ সকল 

বস্তর সংকল্প ত্যাগপূর্ববক চিন্তাহীন মনৌঁদারা প্রবাহ" 
পতিত ন্যায় যথ! উপস্থিত কর্ম করিয়া নিষ্কাম শীস্ত মনে 
স্থিত হও । হে নৃপতে ! তুমি সর্ববপ্রকাঁরে মনকে স্তম্ভিত 

করিতে যত্র কর, তবে জ্ঞানারূঢ হইয়া যুক্তিপ্রাপ্ত হুইবে। 
'রাজ। কহিলেন, হে মুনে ! আপনি কহিলেন, চি 

ংসারচক্রের নাভিম্বর্ূপ । তাহা! কি উপায়ে রোধ করা 
যাঁয়, বিস্তারিতরূপে কহিতে আঁজ্ঞা হউক । 

চূড়াঁলা কহিলেন, ইঞ্ট কিম্বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা 
সমান ভাব, নির্জন স্থানে স্থিতি, সর্ধদ। আত্মার ভাবনা, 

বৈরাঁগ্য অভ্যাস করা ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান সাধনের উপাঁয় 
সকল যাহা পুর্ববে তোমাকে কহিয়াছি, তদ্বযতিরেকে চিত্ত, 
নিরোধের অন্য বিশেষ উপাঁয় নাই । তথাঁপি তোমার প্রশ্থের 
উত্তর সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমত হস্তের 
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দ্বার! হস্ত পীড়ন, দত্তের দ্বার! দক্্র পীড়ন, এবং এক 

লৌহের দার অন্য লৌহ চ্ছেদন হয়, ভূমি দেইরূপ সন্থল্প- 
হীন নির্ববাঁদনা মনে! ছারা বাসনাধুক্ত মনকে পীড়ন করিয়া! 
সকল সম্কল্প হইতে নিবারণ কর। তাহাতে তোমার চিত্তবৃতি 
রোঁধ হইবেক | যখন যে.কালে, ঘে দিকে, যে স্থানে, ষে 

কোন অসৎবিষয়ে কিম্বা যে কোন অসৎবস্তৃতে তোমার 

মন গমন করে, তুমি সেই কালে স্বকীয় পুরুষকার যুক্তি-ক্রমে 
বাসনাহীন মনোদারা তাহাকে বলেতে আকর্ষণ করিয়! 

আত্মাতে নিয়োগ করিবে । এই প্রকার অভ্যাস যৌগক্রমে 
তোমার চিত্ববৃত্তি“রোধ হইলে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! 
নির্ববাণ প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি সকল লোকের দৃশ্য যাঁবদীয় 
বস্তর কল্পনাকে শুক্ধ অসার জ্ঞান করিয়া! পরিত্যাগ করিতে 

পারে, সেই জনের চিত্ত রোধ হয়। আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ, 
মুক্ষম, শুদ্ধ শীস্ত, সকল মঙ্গলালয়, সর্বব্যাপী, অবিনাশী যে 
আত্মা” তাহ! কোন কালে কোন জুনে কি প্রকারে রক্ষা 
করিতে পারে, কিম্বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। যে হেতু 

হৃদয়াকাশি কেবল শরীর নাশে ক্ষয় হয়, ইহাতে আত্মা 
নষ্ট হইল বলিয়! অঙ্ঞানী ব্যক্তির! রথ! শোক করে। যেমত 
ঘটাদি নষ্ট হইলে, শেষ এক অখগ্ডিত আকাশমাত্রর অৰ- 
শিষ্ট থাকে, দেইরূপ এই দেহ নউ হইলেও নিত্য নিলি 
'বিনাঁশরছিত.এক আস্মামাত্র স্থিত হয়েন। ঘটাদির ন্যায় 

দেহনাশে আঁকা কখন নট হুননা। সেই আত্মা কোন 
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কালে কোন স্থানে কৌনরূপে জাত কিম্বা মৃত হন ন1। 

নেই আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। তিনি নিরাঁকার। 
তাহার কোন আকার নাই। তিনি নির্বিকার, কোন বিকার 
তাহাতে নাই। তিনি জলেতে দ্রব হুন না; বায়ুতে শুক 
হন ন|) অগ্নিতে দগ্ধ হন না। তিশি অস্ত্রের দ্বার! ছেদন- 

যোগ্য নহেন। তাহার রোগ শোক মোহ ভয় ইত্যাদি কিছুই 
নাই। তিনি স্বয়ঞ্ন্বপ্রকাঁশ সচ্চিদানন্দময় সর্ববকাল সর্বব- 
ভূতে সর্ধ্বস্ততে বর্তমান আছেন। যেমত রজ্জর বিস্মরণে 

সেই রজ্জুতে সর্গভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদৃশ্য, নিরা- 
কার সর্বব্যাপী পরমাত্বরীর বিন্মরণে এই বিশ্বভ্রম উৎপন্ন 

হয়, অন্য কোন বস্ত হইতে ইহা জাত হয় না, ইহা! নিশ্চয় 
জানিবে। হে পৃীপতে! অহস্কারই সকল ভ্রমের মূল কারণ। 
সেই অহস্কার ছার! নানাপ্রকার আধি ব্যাধি উৎপনন হওয়াতে 
বিবেকবিহীন মুঢ় ব্যক্তি সকল পরমার্থ হীন হইয়! "পুনঃ পুনঃ 
জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তি দ্বাত্রা সংসারসাগরে স্থিত নরকস্বরূপ 
কু্তীর কর্তৃক গ্রাসিত হুইয়! নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি অতি- 
যত্বপূর্ববক স্বীয় মনকে স্তস্িতকরণ ছার! ছুর্জয় অহঙ্কারকে 
পরিত্যাগ করিয়। আধিব্যাধি বিহীন, জর, রোগ, শোক, মরণ 
ও ভয় রহিত হইয়া সর্বত্র মভাবে নিয়ত স্থুখেতে স্থিত হও । 

রাঁজ৷ কহিলেন, শরীরেতে আঁধি, এবং ব্যাঁধি কিরূপে , 
উৎপন্ন হয়, আর কি উপাঁয়েই বা তাহা নট হয়, অনুগ্রহ" 
পূর্বক বিশেষ করিয়া বল। 
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চুড়াল। কহিলেন, তত্বজ্ঞানহীন, ভ্রম্নান্ধমু, অজ্ঞানী 
লোকেরা সর্বদা আধি ও ব্যাধিগ্রত্ত হইয়া ইহ সংসারে 
অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করে । তত্ৃজ্ঞান না থাকাতে, 

ইন্ড্রিয় দমন ন। করাতে, মনেতে রাগছেষ প্রভৃতি কখন ক্ষীণ 
হয় না, বরঞ্ণ নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে এই ধনাঁদি 
আমার ন্ট হইল, এই বিষয় আমার লাভ হইল না 
আমার এ "অভিলাষ দিদ্ধ হইল না, আঁমার এই শক্রকে 
জয় করিতে পারিলাঁম না) এই আমার এক পুত্র অকালে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিল, ত্যাদিপ্রকার মনের যে শোক 
তাঁপ ছুঃখ ছুর্ভাবনাদি উদয় হয়, মেই মনঃপীড়াকে আধি 
শব্দে কহা যাঁয়। আর দৈহিক দুঃখের নাম ব্যাধি, অর্থাৎ 
শরীরের যে হুর শ্লীহ! ব্রণাঁদি রোগ, তাহাঁকেই ব্যাধি শব্দে 
কছে। অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ ছার। অত্যন্ত ব্যন্তত। সহকারে 
'লিষু্টষিতাদি অঙ্গন ভৌজনে, এবং নিয়মিত কালাতিক্রমে 
ভোজন করাঁতে ব্যাধি হয় । ছুর্দে্টা গমনে, ছুক্ষদ্দন সেবনে, 
দুষ্ট সংসর্গ ও দুর্ভাবনাঁদি দ্বারা শরীরেতে ব্যাধি জন্মে। 
দেহ নাড়ীর ক্গীণতা, কিম্বা অতিপুর্ণত। হওয়াতে ছুঃস্ছিতি 
দৌষহেতু দেছেতে ব্যাধি প্রবৃত্ত হয়, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত, 

কিম্ব। ইহ জন্মকৃত, লোকের যে শুভ ও অশ্ডভ গতি থাঁকে, 
তাঁহার মধ্যে অণ্ডত গতি দুঃখেতে যোজনা! করাতে ব্যগধি 
হয় । অপর এই সংসারের মধ্যে ছুই প্রকার ব্যাধি আছে, 
এক সামান্য ব্যাধি, অপর সার ব্যাধি। লোকপরম্পরায় 
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দৈহিক ব্যবহারসিদ্ধ যে রোগ, সেই সাঁমান্য | আঁর জন্ম- 
রূপ সার ব্যাধি জানিবে। চিকিৎদাদিশাস্ত্রোক্ত দ্রব্য ও ই 
উধধাদির দ্বার! দৈহিক রোঁগ নষ্ট হয়, এবং স্বকীয় মনঃ- 
পীড়াজনিত আধি ক্ষয় হইলে মানসপীড়াজনিত ব্যাধিও নষ্ট 
হয়, কিন্তু জন্মরূপ যে সার ব্যাধি, তাহ তত্বজ্জান ব্যতি- 

রেকে কখনই নট হয় ন!। 
রাজা কহিলেন, হে মুনে ! আঁধি হইতে কিরূপ 

ব্যাধির উৎপত্তি হয়, আর তাহ! কিরূপে নষ্ট হয়, বিশেষ- 
রূপে বল। | 

চুড়ালা কহিলেন, মনেতে দুঃখিত হইলে দেহ অত্যন্ত 
ক্ষ হয়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখ, প্রাণী সকল ক্রোধ করিয়! 
ভাঁবী অমঙ্গল বিবেচন। করে না'। ক্রোধাদিতে অভিভূত 
ব্যক্তি পূর্বাপর দৃষ্টি না করিয়া প্রকৃত পথত্যাগে বারা 
কুপথে গমন করে, স্থতরাৎ কুপথগাঁমী ব্যক্তির দেহ নাঁড়ী 
সমুদায় ক্ষুব্ধ হওয়াতে চন্রমে ব্যাধি জন্মায় | শোকমোহাদির 
দ্বার শরীর ক্ষুব্ধ হওয়াতে প্রাণবাযু সমগতি ন! করাতে 
দেহ নাড়ীর ব্যতিক্রম ভাবে স্থিতি হয়। তাহাতে ভূক্ত 

।অনার্দির অজীর্ণত্ব, কুজীর্ণত্ব, অথব! অতিজীর্ণত্বহেতুক সেই 
দৌঁষার্থ অন্নাদি শরীর মধ্যে বিরুদ্ধ হইয়! পরিপাঁকেতে 
ব্যাধিরূপে পরিণত হয় ! এই প্রকারে আধি হইতে ব্যাধি " 
হয়, আধিনাশে তাহার নাঁশ হয় । হে মহীপতে ! নিকষ- 

প্রস্তর ঘর্ষণ ছারা স্বর্ণ যেমত নির্মল হয়, সেইরূপ শুদ্ধ পুণ্য 
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কণ্্ম, সীধুসঙ্গ; ও সর্ববদ] জ্ঞানীলোচিন। করতে মন অতি- 

নিশ্মল হয়। শোকমোহাদিবিকারবিহীন শুদ্ধ, শান্ত সুনির্মল 

চিত্ত হইলে দেহের আঁনন্দপূর্ণ কান্তি বৃদ্ধি হয় । তাহাঁতে 
প্রাণবাঁয়ু স্বভাঁবগতি করাতে ভূক্ত অন্নাদি স্থজীর্ণ হইয়! 
ব্যাধির উৎপত্তি হয় না'। অতএব তুমি এই সকল জ্রশন 
বিশেষ অবগত হইয়া সকল সন্কল্প বর্জিত, উদ্বেগশুন্য, 
নির্ব্বিকল্প” এক অদ্বৈত অভেদ জ্ঞান দ্বারা, সর্বদ1 নির্মল 
নিষ্ষলঙ্ক, কেবল আঁপন আত্মাকে দর্শন করতঃ নির্বব্যাধিশরীর 

হইয়া! নিত্য পরমানন্দস্থখে অবস্থিত হও। জরা, মরণ, রোগ, 

শোক, ভয়রহিত, সুক্ষয হইতেও সুন্ধন, বাক্য ও মনের 
অগোঁচর, বুদ্ধি ইন্ড্িয়াদির অতীত, শুদ্ধ, শুভ, সর্বব্যাপী, 
সকলের কারণ, চৈতন্তম্বরূপ, সেই পরমদেবতা পররাঁ- 

আকে জানিলে সকল ছুঃখ নিরাকৃত হইয়া! ইহ জন্মে জীব- 
ন্স্ত, দেহান্তে বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। | 

রাজ! কহিলেন, মুনীশ্বর ! প্রবোধযুক্তঃ সকল সঙ্বন্গ- 
ত্যানী পরস্াস্মা ব্রহ্ধজ্ঞানীর চিত থাঁকে না, যদি ইহা নিশ্চয় 
হয়, তাহা হইলে জীবন্সস্ত ব্যক্তি দৈছিক ধর্ম আহার 

বাযবহারাদি কর্ম কিরূপে নির্বাহ করেন ? - 
চুড়াল! কহিলেন, যে অশুভ বাসন! দ্বারা লাধারণ 

. লোকে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণরূপ মহাব্যাধিগ্রস্ত হয়, দেই 
মলিনবাসনারূপ চিত্ত জীবন্মস্ত পুরুষের থাঁকে না, তত্ব- 
বোঁধহীন, মুঢ় মলিনবসনাযুক্ত যে চিত্ত, সেই পুনঃপুনঃ 
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জন্মছুঃখ প্রদানের কারণ । আর প্রবোঁধযুক্ত, প্রকাশরূপ, 
নির্দখল, নিক্ষাম। জ্ঞানীর যে চিত্ত, যে বাদনারূপ চিত্তের 

বার! জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দৈহিক ব্যাপার স্নান আহার 
শয়ন গমনাদি কন্ম্ম সকল সম্পাদন করেন, শুদ্ধসত্তা নামে 

সেই বাঁসন। জানিবে। সেই বাঁসনাঁতে আ'র পুনরায় জন্ম হয় 
না। হে নৃপতে ! পূর্বেই তোমাকে কহিয়াছি ষে, পদ্মপত্র 
যেমত জলেতে উৎপন্ন হইয়া জলেতে স্থিতি করিয়াও 
জলেতে লিগু হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারহীন" ভীবন্মুক্ত 
হবানী ব্যক্তি দৈহিক ব্যবহার কর্ম করিলেওু তাহাতে চিত্তের 
দ্বারা কখন লিপ্ত হয়েন না । তাঁহার! কেবল প্রবাহপতিত 
ন্যায় যথাপ্রাণ্ত, যথা উপস্থিত কশ্মমাঁত্র করিয়া সমভাবে 

সারযাত্রা নির্ধ্বাহ.করেন। হে মহীপতে ! শাস্তদৃষ্তি, 
আর সৎসঙ্গ করিয়া জ্ঞাঁনাভ্যাসযোগ দারা চিত্ত,“ নির্মম 

পর্ণচন্দরের ন্যায় উদয়প্রাপ্ত হইলে অঙ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ 
অচিরাৎ দূরীকৃত হইয়া নষ্ট হয়। 

রাজ! কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! অপূর্ববসারফল প্র, 
অজ্ঞানতিমিরবিনাশক, মহাতা জ্বানী লোকের সঙ্গ । 

যেহেতু হে ব্রহ্গন্! জন্মাধধি যে ব্রন্মের মহানামাম্ৃত 

আমি 'ন! পাঁইয়াছিলাম, অদ্য তোমার জক্প্রাপ্ত হইয়। 
তোমার অনুগ্রহে সেই সর্ব্বোপরিশ্থিত সকল সাঁয়ের * 
সার অমল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া! অকল্মা্ড অতি আশ্চর্য্য- 
রূপে আমি প্রবোধিত হুইলাম। হে মহাঁমুনে ! হে ভগ- 
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বন! হে গুরো ! আমার পরম সৌভাগ্যক্রুমে অন্য তুমি 
এস্থানে শুভাগমন করিয়াছ, যেহেতু সম্প্রতি ভূমি যেরূপ 

শান্তিরস সুথপ্রদ অম্বতময় অতি অপুর্ব জ্ঞান বাক্য সকল 
কহিলে, তদ্বারা আমার অহহ্কারাদি জগদ্বস্ত ভ্রমদৃষ্টি সমুদয় 
নিবৃত্ত প্রাপ্ত হইয়। অবিনাঁশী পরমত্রক্মরূপ আত্মাতে 
আমি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলাম। তোমার চরণপ্রসাঁদে 
তোঁমাঁর অনুণ্রহেতে অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। 

চুড়াল। কহিলেন, স্তব স্ততি কিছ্বা নিন্দাতে যাহার মন 
হর্ষ, কি বিষাদ,্রাপ্তড ন! হয়, লাভ কিম্বা! ক্ষতিতে যে 
ব্যক্তির উল্লান কিম্বা খেদ প্রকাশ ন! হয়, শোক অথবা 
হর্ষেতে যাহার মনকে আঁকুষ্ট করিতে ন! পারে, সেই ব্যক্তি 
যথার্থ সাঁধু জ্ঞানী জানিবে। অতএব তুমি মিথ্যা বিনয় 

“বাক্যের দ্বার আমার স্ঁতি করিও না, বিষয়ভোগের চেষ্টা 
ত্যাগ হইলে মন শান্ত ও সুস্থির হয়, ইন্্রির়গণও বিষয় হইতে 
নিরৃর্ত হইয়! থাকে । পরে ইক্জরির সহিত মন বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত হইয়। সুমেরুর ন্যায় স্থস্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, চিত্তবি- 
কার, কামাদি মলা সকল পরিত্যাগ পাইয়। উপদেষ্টা জ্ঞানী 
জনের নিম্মল উপদেশ বাঁক্য সকল তাহাতে বিশ্রীন্তি প্রাপ্ত 
হইয়। সফল হয় । অতএব হে ভূপতে ! ভূমি এই যোগ 
যুক্তি ছারা এই তপো।বনে নির্ধিকল্প সমাধিস্থ ভুইয়া জীব- 
মুক্ত পদে অচলরূপে নিত্য স্তুখে অবস্থান কর। এক্ষণে 
'আঁমি পিতার নিকটে স্বর্গে গমন করি, তোমাকে মনস্কারি । 
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কুপ্তরূপধারিণী বাঁজমহিষী চুড়াল! ছন্মবেশে নিজ পতিকে 
এই প্রকারে প্রবোধ প্রদাঁনপুর্ববক সে স্থান হইতে প্রস্থান 
কল্পিলেন এবং সর্ববস্থুলক্ষণ সম্পন্ন নিজ অকৃত্রিম স্ত্রীরূপ ধারণ 
করিয়া অদৃশ্যরূপে রাঁজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্টী হইয়া! কিয়দ্িন 
পূর্ধ্ববহ রাজকা ধ্যাঁদি নির্বাহ করিতে লাগিলেন । পরে তিনি 
পুনর্বংর এক দিবস কুম্তবেশে স্বামীর নিকটে গমন করিয়! 
ৰ দেখিলেন যে, রাজা শিলাতল হইতে উতুকীর্ণ পুভতলিকার ন্যায় 

নিষ্পন্দ মৌনী মুদ্রিতচক্ষু ও বাহাজ্ঞানবিহীন হইয। ধ্যানেতে 
নিমগ্নচিত্ত ও নির্বিবিকল্প সমাধিতে অবস্থিত আছেন। রাজমহিষী 
স্বীয় প্রাণেশ্বরকে তাদৃশাবন্থায় অবস্থিত দেখিয়া রাজার দেহে 
বোধের কারণ সন্তব গুণশেষ আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত 
রাঁজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিলেন, এবং 
রাজার হৃদয়ে সন্বগ্তণ অবশিষ্ট আছে, ইহা অবনত কুইয়া, 
পার্বতী আসনে উপবেশনপুরর্বক অতি হ্থমধুর স্বরে মামবেদ 
গাঁন করিতে লাগিলেন যেমত বসন্তে সূর্য্যসমাগমে 
পদ্দিনী প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ রাজ! সুমধুর সামবেদের 
শব্দ শ্রবণে প্রবুদ্ধ হুইয়া, চক্ষু উন্মীলনপূর্ববক সন্মূখোপ- 
স্থিত কুম্তকে দর্শন করিয়। প্রফুল্লাস্তঃকরণে মু মধুর 

সম্ভাষণে কহিলেন, হে ভগবন্ গুরো ! অদ্য আমি ধন্য 

হইলাম, যে হেতু তুমি মুনীশ্বর ও সর্ববততজ্ঞ হইয়ও এন্ানে , 
পুনর্ববার শুভাঁগমন করিয়াছু। হে মুনে! পরম ভাঁগ্য- 
ক্রমে তুমি «এই বনে পুনরায় শুভাগমনরূপ অনুগ্রহ 

৫ ৃ 
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গ্রকাঁশ করিয়াছ, তোমার আগমনে আমি পরম পবিত্র 

হইলাম । 
চুড়াল! কহিলেন, রাঁজন্! তোমার সহিত প্রথম সন্দ- 

শন. দিবলাঁবধি আমার মন তোঁমাতেই রহিয়াছে । ব্বর্গবাঁসে 
আর আঁমার মন রত হয়“না। হে ভূপতে ! তোমার তুল্য 

স্হ্ৃৎ১ সখা, মিত্র, বন্ধু। এবহ বিশ্বাসী শিষ্য আমার এ 

জগতে আর কেহই নাই, অতএব আমি তোমার সহিত 
একত্র বাস করিব, এই মানসে ত্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনর্ধবার 
তোঁম।র নিকটে আসিয়াছি। 

রাঁজ। কহিলেন, হে সাধে মুনে! চিরকালের পর 
অদ্য আঁমার পুণ্য বৃক্ষ ফলিত হুইল, যেহেতু তুমি 
সঙ্গরহিত, ও ইচ্ছারহিত হইঘ্রাও আঁমার স্গগ ইচ্ছা! 
করিতেছে, ইহা আমার বহুদিনের সঞ্চিত পুণ্যরাশির 

ফল কহিতে হইবেক। ছে মহামুনে! তোমার দত্ত 
যোঁণযুক্তি দ্বারা তত্জ্ঞান লাঁন্তে আমি যেমত বিশ্রী 

গ্রাপ্ত হইয়াছি, এমত বিশ্রীমস্থখ জগতে আর নাই । 

ছে গুরো! তোমার প্রসাঁদে সংসারের সীমার অন্ত 

পাইয়া লব্ধব্য পরমত্রহ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার 
উপদেশের বিষয়, কিম্বা জিজ্ঞাসার বিষয় কিছুই নাঁই। 

. সর্ধবত্র সমান চিত্তের দ্বারা সর্ধ্ছুঃখ পরিত্যাগ করিয়! 

বঙ্নাঁশুন্য, মোহ ভয় মরণ রহিত, নির্মল, আকাশের ন্যায় 
নিলিপ্ত হইয়া, নিত্য পূর্ণানন্দ স্থুখে অবস্থিত আছি। হে 
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ভগবন্! তোমাকে এ কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করি, 
এমত বস্তু জগতে দুল্পভি ভ। 

জ্ঞানসিদ্ধা পতিপ্রাণা চুড়ালা, নিজ প্রাণকান্তের তাদৃশ 
জ্ানসিদ্ধ সমাধি অবস্থা দর্শন করিয়।, ও পতির মুখ হইতে 
এই প্রকার অদ্ভুত জ্ঞান বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া মনেতে 
অমীম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়। তদবধি স্বামীর সহিত সেই বনে 
বাঁ করিলেন। দর্ধ্বত্র সমান চিত্ত সেই রাজদম্পতি পরম্পর 
নাঁন। জ্ঞানালোচন! দারা পরমস্থখে কালযাপন করেন। যেমত 

প্রচণ্ড বায়ু বুনেতেও হুমেরুপর্ববতকে কখন চালনা করিতে 
পাঁরে না, সেইরূপ এ বস্ত ত্যাজ্য, ও এ বস্তু গ্রাহ্য, এমত 
কল্পন! তাহাদের মনকে আঁকর্ণ করিতে পারিল না । এই- 

রূপে সর্বত্র মমভাঁবে স্থিত হইয়া, নদ, নদী, সরোবর ও 
বহুপ্রকার ফলমূলাদি যুক্ত বৃক্ষ শ্রেণিতে শোঁভূমানু, ঘরেই 
রম্য পুষ্পলতাশ্রমের মধ্যে দুইজনে পরমানন্দে পরম স্থৃখে 
কাঁলযাঁপন করিতে লাগিলেন । কতকদিন অতীত হইলে 
একদা রাঁজমহিষী স্বীয় পতির, কামদেবের ন্যায় কান্তি- 
বিশিষ্ট সুন্দর মনোহর অতি অপূর্ব্ব স্ত্রী দেখিয়া, মনোমধ্যে 
বিচার দ্বার! স্থির করিলেন, যে এই আঁমার ত্বামী তত্বজ্ঞাঁন্ 
লাভে জীবন্মস্ত হইয়া সম্প্রতি ব্যাধিশূন্য নূতন কলেবর- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কামিনী হইয়া নিজ স্্রীধর্ম কেমন 
পালন করি। যে হেতু, ব্রদ্মবেত। জ্ঞানী লোকের পক্ষে 
ঘথাপ্রাপ্ত উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি। 
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আ'র-অনিত্য সাংসারিক কর্ম করিলেই বা জ্ঞানীজনের কি 
হইতে পারে, অতএব স্বামী যাহাতে আমধর স্ত্রীধর্মম 
রক্ষা করেন, বুদ্ধিযৌগে কৌশলে পুনরায় এমত কোন নৃতন 
প্রগঞ্চ সৃষ্টি করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃ- 
কালে নিত্য কৃত্যাদি “মাপনাঁনভ্তর রাঁজাঁকে কহিলেন, 
রজন্ ! অদ্য চৈত্র মাঁসের শুক্রপ্রতিপৎ। অদ্য স্বর্গে কোন 
বিষ্তর মহোৎসব কর্ম হইবেক। সেই উৎসবে পিতা নারদ 
মুনি ব্রল্গলোক হইতে দেবালয়ে আগমন করিবেন। তথাঁয় 
তিনি আমাঁকে উপস্থিত না দেখিলে, আমার প্রতি কোপ 
প্রকাশ করিতে পারেন। মঙ্গলাঁকাজ্্ী শিষউলোক গুরু- 

জনের উদ্বেগজনক কোন কন্্দ কখন করেন না । একারণ অদ্য 
পিতার নিকট আমাকে যাইতে হইবে। হে নৃপতে ! 
যাহারু যে নিয়তি থাকে, তাহা শরীর থাকিতে কখনই ত্যাগ 
হয় না, এবিধায় কর্মের বলাবল আমি অবশ্যই পালন 
করিব, এবং তুমি আমাকে পালন, করাইয়া স্বয়ংও তাহ! 
পালন করিবে । অতএব কিঞ্িৎকাঁল ধ্যানে স্থিত হইয়! 
এস্থানে অবস্থান কর, পুনরায় অতি ত্বরাঁয় তোমার নিকটে 

প্রত্যাগমন করিব | স্বর্ণাপেক্ষা তোমার সহবাসে আমার 

অধিক স্খ অনুভব হয়, ইহ! নিশ্চয় জানিবে। চুড়াল! 
রাজাকে এই প্রকার কহিয়! তথ! হইতে প্রস্থান করিয়! 
নিজ্ঞ ভ্ত্রীবেশ ধারণ ছারা অনৃশ্যরূপে স্বীয়ান্তঃপুরে প্রবেশ 
করত নিয়মত রাজ্যকার্য্যাধি সমাধা করণানভ্তুর, পুন" 
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বর্বার তপোৌবনে ্বামী সমিধানে আগমন করিলেন, সিদ্ধ! 
যোগিনী €নই রাজমহিয়ী স্বভাবতঃ অক্ষোভ, অথিঙ্ন-চিত্ 
হইয়াও রাঁজার সম্মুখে যাইয়া, মহাব্যাকুল, সচিস্তিত ও 
খেদান্বিত হুইয়া মলিন বদনে দগাঁয়মাঁনা হইলেন। রাজ] 
তাদৃশাকার কুস্তকে দর্শন করিয়! গাত্রোথান পুর্ববক কহিলেন, 
হেদেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে মুনিস্ুত! অন্য 
কিনিমিত্ত তোমাকে চিন্তাযুক্ত, খেদান্বিত মলিনাসঃ 
দেখিতৈছি। খেদ, চিন্তা ত্যাগ করিয়া! এই আসনে উপ" 

বেশন কর। পন্মপত্র যেমত জলেতে আর্দ্র হয় না, সেই- 
রূপ তত্বজ্ঞানী সাধুপুরুষ কখন হর্ধবিষাদ আশ্রয় করেন ন। [ 
রাজা এই প্রকার কহিলে, চুড়ালা আসনে উপবেশনপুর্ববক 
মধুরম্বরেতে কহিলেন, রাঁজন্! যে পর্যন্ত দেহ থাঁকে, 
তাঁব পর্য্যন্ত চিত্ত সংযোগ ব্যতিরেকে কর্মেন্দিয়ু রা 

উপস্থিত কর্ম করিয়া যে ব্যক্তি স্থিত না হয়, সেই তত্ব 
জ্ঞানী চতুর জাঁনিবে । যে ব্যক্তি তত্রজ্ঞানী নহে, এবং মুঢ়, 

সেই ব্যক্তিই মূর্খত্বপ্রযুক্ত গৃহস্থরূপ ব্বভাবাবস্থাতে ভীত 
হইয়! দূরে পলায়ন করে। যাঁবগ দেহ থাকে, তাবৎ সর্ধ্বত্র 
সমান চিত্র দ্বারা লোঁকাচাঁর মত কর্ম অবশ্যই কর্তব্য, 
কিন্তু বুদ্ধীক্দিয়ের দ্বার! আসক্ত হইয়া কদাচ কোন কন্ম 
কর! জ্ঞানী জনের কর্তব্য নহে। ঠা 

_. রাজা কহিলেন, মুনে ! তোমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান 
আছে, তবে, কি নিমিভ্ভ অকারণ এমত উদ্বিঘ্ন হইতেছ। 
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চুড়াল। কহিলেন, হ্বহদ জননমীপে মর্্মকথ। জ্ঞাপন করিলে 
দুঃখের অনেক লাঘব বোধ হয়, অতএব অদ্য আমার যাহ! 

ঘটিয়াছে, তাহা বলি, অবণ কর। অদ্য আমি স্বর্গ হইতে 
পিতাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! বৎকাঁলে তোমার নিকট 

আঁদিতেছিলাম । পথের ন্ধ্যে ছুর্ববাঁসা মুনির সহিত সাক্ষাৎ 

হওয়াতে আমি ভাহাঁকে সসম্ত্রমে নমস্কার করিয়া রহসা- 
চ্ছলেতে কহিলাঁম, হে মুনে ! তুমি বে প্রকার বস্ত্র পরিধান 

.করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ক্রীড়ার যোগ্য ত্বর্গ বেশ্যার 

ন্যায় দর্শন হইতেছে। মানদের মাঁনদ সেই মুনি আমার 
এতাঁবহ বাক্য শরবণমাত্রে, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! ততক্ষণাৎ 
আঁমাঁকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, রে বালক, অল্পবুদ্ধি, 
মতিহীন, দুষ্ট, তুই আমাকে বেশ্য! বলিয়া উপহাঁন করিলি! 
অতএব তুই রাত্রিকালে বেশ্যার ন্যায় হাবভাঁব কটাক্ষ- 

“যুক্ত, স্তন ও দীর্ঘ কেশবিশিষ স্ত্রীরূপ হুইবি, ত্বরায় এস্থান 
হইতে প্রস্থান কর। সেই বৃদ্ধ মনির মুখ হইতে এইরূপ 
অকল্যাণকর বাঁক্য শ্রবণে আমি ইতিকর্তব্যতা! বিমূঢ় হইয়। 
চিন্তা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি অন্তহিতি হইলেন। 
তগপরে সাতিশয় উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়া আমি এই তোমার নিকট 
অ|দিতেছি । হে রাঁজন্! আমি পুরুষ, স্বায়ংকালে স্ত্রীরূপ 

.প্রা্ত হইয়া কি প্রকারে ' দেহ ধারণ করিব, কি প্রকারে 
গুরু, দেবতা ও ব্রাক্গণাগ্রে স্ত্রীরূপ ধারণ দ্বারা! লজ্জান্বিত 

মনে সদা কুষ্ঠিতান্তঃকরণে বাদ করিব, এবং নারীদেহ 
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প্রাপ্ত হুইয়া তোমার সহিতই বা! কিরূপে রাত্রিাঁপন 
করিব। 

রাঁজা কহিলেন, হে মুমে ! যেবস্ত প্রাণ্ড হইবার 
তাহা হউক, দেহ্সঙ্গ কর্্মাদিতে আত্মা! কখন লিপ্ত হয়েন 
মা, অতএব তুমি সর্বজ্ঞ জ্ঞানী হইয়াও নারী দেহ প্রাপ্ত 
হইবে, বলিয়া যদ্যপি খেদ প্রকাশ কর, তবে সামান্য 
লোঁকে যে অল্প বিষয়ের নিমিত্ত খেদযুস্ত হইবে, ইহাঁতে 
বিচিত্র কি। তুচ্ছ দেহের নিমিত্ত তুমি দুঃখিত হইও ন, 
খেদ চিন্তা ত্যাগপুর্বক পুর্ববমত সমভাবে স্থিত হইয়। 
হথাস্থথে কালাতিপাঁত কর। চুড়ালাঁ রাজার এইরূপ 
আশ্বাস বাক্যে শান্ত হইয়া! নানা কথোপকথন দ্বার! অব- 
শিষ্ট দিবা অতিবাহন করিলেন । এদিকে জগতের প্রদীপ 

তুল্য সূর্ধ্যদেবও যেন কুস্তের স্ত্রীবেশ ধারণ করাইবারু ভন 
শ্ীপ্রই অস্তাচলে গমন করিলেন । 
সাঁয়ংকাল উপস্থিত। শুক, শারিকা, খঞ্জন, মধুর কোকিল, 

কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ স্বন্ব বৃক্ষ সমাশ্রয়পুর্বক নিজ 

নিজ মধুর রবেতে যেন কুস্তের প্রশংসা! করিতে লাগিল । 
মন্দ মন্দ মলয়ানিল পরিচালিত নানা পুষ্পমঞ্জরীযুক্ত বৃক্ষ- 

শ্রেণি সকল যেন কুস্তের স্ত্রীবেশ দর্শনার্থে আনন্দে পুনঃ 
পুনঃ শিরম্চালন করিতে লাগিল। কুমুদবান্ধব চন্দ্র যেন সেন্টু, 
রহস্য দর্শনেচ্ছায় নিজ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহীরে 'আতি 

ব্যস্ত হইয়! আকাশে আরোহণ করিলেন। সকল দিক্ 
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নিস্তব্ধ, কেবল নাঁনাপক্ষিগণের গুমধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে 
বনভূমি পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দিক্ কুম্থম মৌরভেণআমোদিত 
হুইল । অগণিত তাঁরাঁগণবেষ্টিত পুর্ণ নিশাঁকরের স্সিগ্ধ 
জ্যোৎস্না দ্বার অরণ্যময় অতিশয় শ্ুশীতল স্ুধাবর্ষণ 

হইতে লাগিল । এমত সময়ে রাজা! এবং চুড়ালা নিকটস্থ 
নদীতটে সাঁয়ৎকত্যাদি সমাপনানস্তর আশ্রমে আগমন 

করিয়া স্বস্ব আননোপবেশন করিলে, চুড়াল! অন্ে অল্ষে 

স্্রীবেশ ধারণকালে শীহরিয়। উঠিয়। গদ্গদ বাক্যে রাজাকে 
কহিলেন, রাঁজন্! দেখ দেখ, আমার কলেবর রোমাঞ্চিত 

হইয়া কম্পিত হইতেছে । দেখ আঁমার কেশ বৃদ্ধি হইয়! 

সুদীর্ঘ হইল । বক্ষঃস্থলে কুচদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল। গুল্ক 
পর্য্যন্ত বস্ত্র অবলন্দিত হইল । হে ভূপতে ! এক্ষণে আমার 
অুত্রিম 'স্ত্রীদেহ হওয়াতে মহালজ্জ! উপস্থিত হই- 

তেছে। রাজ! কহিলেন, হে জ্ঞানভূষণ! অবশ্ঠভাবি- 
পদার্ধের অন্যথ! কখনই হয় না,*যাঁহা হইবার তাহা! অব- 

শ্যই হইবে, নিয়তি সর্ধবাত্র প্রবল জীনিবে, তাহার কোন- 
মতে কেহ খণ্ডন করিতে পারেন না, অতএব তুমি তশ্নি- 
মিতে কোনদধপে উদ্ধিপ্ন না হইয়া! নিশ্চিন্ত শীস্তমনে স্থিত 
হও । চুড়ালা৷ কহিলেন, রাঁজন্! ইহা! অতি যথার্থ বটে 

এযে, শরীর থাকিতে নিয়তির অন্যথা কখনই হয় না, যাঁষৎ 

দেহ থাকে, তাবৎ জীবের চিরাভ্যাসকৃত যে স্বভাবঃ তাহা 

কখনই পরিত্যাগ হয় না, শরীরের যে ধর্ম তাহা শরীরে" 
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তেই থাকুক, আত্মার সহিত তাহার কোঁন সম্বন্ধ নাই; 
এবিধায় আমি খেদ চিন্তা ত্যাগ করিয়। শাস্তমনে স্থিত 

হইলাম। 
এইরূপ কথোঁপকথনাঁন্তে মৌনী হইয়া ছুই জনে এক 

শয্যায় শয়নকরভ রজনী যাঁপন* করিলেন। ক্রমে রাত্রি 
প্রভাত! হইলে অতি প্রত্যুষে রাজার গাত্রোথানের পূর্বে 
চুড়াল! নিজ স্তনদ্য়কে লুকায়িত করিয়া! পুনঃ কুম্তবেশ 

ধারণ করিলেন। এইরূপে প্রত্যহ দিবাভাঞ্গে কুন্তবেশে 
রাজার মিত্র হইয়া নানা জ্ঞান কথার দ্বারা বনোপবন 
বিহার করেন, এবং রাত্রিকাঁলে স্ত্রীবেশ ধারণ ছার! স্বামীর 
সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয় যাঁমিনী যাপন করেন, কিন্তু 
পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ হয় ন!। 

কএক দিনানন্তর একদ1| দিবাঁভাগে কুম্তবেশধারিণী 
চূড়াঁল। রাজাকে কহিলেন, হে মহীপতে ! প্রত্যহ নিশা: 
ভাঁগে আমার স্ত্রীরূপ হওযতে স্ত্রীজাতির সমুদাঁয় ধর্ম ও লক্ষণ 
আঁমাঁতে হয়, স্ৃতরাঁধ আমি জ্রীধর্মযুক্ত। ও স্ত্রীধর্ম্মে কুশল। 

হইয়া থাকি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, তোমাকে 
ন্বামিত্বে বরণ করিয়! স্ট্রীধর্ম পালন করি । রাত্রিতে তুমি 
আমাকে বিবাহ করিয়! ভাঁ্য। বলিয়! গ্রহণ কর। রাজ! 
কহিলেন, যদিও এরূপ কর্মে ু ভাশুভ কিছুই নাই, তথাপি 
ঘখন তোমার এই প্রকার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহাই 
কর.। চুড়াল্! কহিলেন, রাজন! যদি ইহাতে তোমার 
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সম্মতি হইল, তবে অদ্য শুভ লগ্ন, শ্রাবণ মাঁসের রাত্রি । 
রজনীযোগে পূর্ণচন্র্রোদয় হইলে আমাদের শুভ বিবাহ 
হইবেক। এক্ষণে গাত্রোথান কর, বিবাহার্ঘ জল, পুষ্পু, রত্ব, 
গন্ধদ্ব্যাদি আঁহরণে গমন করি। অনম্তর রাজ! এবং 

চুড়ালা নান! বন পরিভ্রমণপূর্ববক নাঁন। জাতীয় পুষ্প চয়ন 
করিয়! চন্দনাদি সুগন্ধ জ্ব্য সমুদীয় আঁহরণপুর্বক আশ্রমে 
আগমন করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করিলেন । চুড়াল! 
স্বহস্তে পুষ্গমাঁল! ও পুষ্পাভরণ সকল প্রস্তত করিয়া শ্রেণি- 

মত সাঁজাইয়া রাখিলেন। 
ক্রমে ক্রমে দিবাঁবসাঁন হইয়া শ্বেতকী্তিবিশিষ্ট রাত্রি 

আঁগ্রতা হইল । পূর্ববদিক্ হইতে কাঞ্চন থালার ন্যায় নিশা- 
পতি ক্রমে ক্রমে গগনরূপ সিংহাসনাঁরোহণপুর্বক শীতল 
চুন্দিক্রা দ্বারা পৃথিবীকে সমুজ্বপ ও সৃশোভিত করিলেন। 
রাকা এবহ চুড়াঁলা সন্ধ্যাকাঁলের কর্ম কল সমাপন করিয়া 
স্বস্ব আসনে উপবিষ্ট হুইলে, চূড়ুল! স্্রীবেশ ধারণ করিয়া 
সহ্য মুখে রাজাকে কহিলেন, হে ভূপতে ! এই দেখ 
আমার নিয়মিত স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলাম । এক্ষণে ভূমি 
আমাকে এই সকল পুষ্পাভরণে ভূষিতা করিয়া অগ্নি 
সন্দীপনানভ্তর চন্দ্রকে সাক্ষী ও নক্ষত্রমণ্ডলকে মধ্যস্থ 

-মানিয়া উপস্থিত খাড়ুর কল্যাণার্থ অর্ঘ্য প্রদান ছারা! আমার 
পাণিগ্রহণ কর। অদ্য হইতে মদনিকা! নামে আমি তোমার 
ভার্ধ্য। হইলাম ৷: তদনস্তর রাঁজা! প্রীতিপ্রফুল্ন অন্কঃকরণে 
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চুড়ালাকে পুষ্পাভরণ দ্বারা সর্ববাঙ্গে ভূষিত করিয়! দিলে, 

চুড়ালাও পুষ্পমাল! ও চন্দনাঁদি গন্ধপ্রব্য দ্বারা স্বামীকে 
অশেষ প্রকারে শোভান্বিত করিয়া ছুই জনে পুম্পশয্যাঁয় 
উপবেশনপূর্ববক শুভ উদ্বাহ কর্ম সম্পন্ন করিলেন । 

রাত্রি প্রভাতি হইলে, পুনঃ 'কুন্তবেশে রাজার গুরু 
এবছ মিত্র হইয়া বনবিহা'র করিয়! স্থিত হয়েন। এইরূপে 
কতক দিন যায়, যেমত কর্ম্মফলে ছুই জনে ইচ্ছাশুন্য, 
তেমত কর্ম্মত্যাগেও উভয়ে ইচ্ছাহীন হইয়া নামা বনোপ- 
বন মদ নদী সরোবর গিরি গুহ! গ্রভৃতিতেে ভমণ দ্বারা বন- 

ফলাঁদিভোৌজন করিয়। ছুই জনে পরমাঁনন্দিত মনে সুখে 
দিনাতিবাহন করেন । 

একদা সীয়ংকালে রাজ! নিকটবত্তাঁ নদীতীরে সন্ধ্যা 
জপ করিতে গমন করিলে, চুড়ালা, রাঁজার র$গদ্মেযুদ, 
জয় হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত অনুরবর্তী এক গুপ্ত 
কুপ্জের মধ্যে প্রবেশ করিম্না নানাবিধ পুষ্পাহরণ দ্বার! শষ্য 
বিস্তারপূর্ববক স্বয়ং পুষ্পীভরণে ভূষিত! হইয়। মায়াকৃত এক 
মিথ্য! পুরুষের গলায় হস্তাঁ্পণপূর্ধবক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। 

শয়ন করিয়। হান্যামোঁদে রতা হইলেন | রাঁজ। সন্ধ্যাবন্দনাঁদি 
_সমাঁপন করিয়৷ পরে আশ্রমে আগমন করিয়া, ভার্ধ্যাকে ন1 

দেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে লেই গুপ্ত কুপ্তী-* 
মধ্যে অন্য পুরুষের সহিত হাস্যাঁমোঁদরত। নিজ ভার্যাকে 
দুর হইতে দৃষ্টি করিয়া, ধৈর্য্যযুক্ত, গম্ভীর, শীত মনে, 
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বিবেচনা করিলেন, যে আমার বনিত। স্বেচ্ছাপুর্বক কামা- 
ন্বিতা হইয়া অন্য পুরুষ সংসর্গে স্খানুভব “করিতেছে, 
করুক, নিকটে যাইয়া হঠাৎ প্রীতির ব্যাঘাত কর! 
উচিত হয় না। রাজা নির্ব্বিকারচিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
স্থির কন্ধিয়া তথা হইতে নিজ কুটিরে -আঁগমন করিয়। 
আসনোৌপবিষ$ হইয়! ব্রহ্গধ্যানে রত হইলে, চূড়াল। 
ব্যাকুলিতচির্তে অতি ব্যস্ততানহকারে রাজার সম্মুখে 

যাঁইয়। মলিনান্তঃকরণে বিনর্যযুক্ত হইয়া কপট লজ্জা- 
বনতমুখে দণ্ডায়ম়ানা হইলেন। রাজা তাদৃশাকার 
ভাধ্যাকে দেখিয়! নিরুদ্ধেগচিত্তে সহান্যমুখে কহিলেন, 
প্রিয়ে! তুমি এত শীত্তর আনন্দের ব্যাঘাত করিয়! 

কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, স্বেচ্ছামত যাইয়া সেই 
উপতির সহিত মনস্তপ্টি সাধন কর। চুঁড়াল! কহি- 
লেন, মহারাজ! চঞ্চলপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের এইরূপ কাম 
স্বতাবসিদ্ধ জানিবে। ইহাতে আশ্দর্ধ্য বোঁধ করিয়া! ক্রোধ 
করিও না। ছে নাথ! তুমি সুক্ষাদশী জ্ঞানী। আমি 
অসমীক্ষ্যকাঁরিণী, অপরাধিনী, মুর্খা যুবতী কামিনী । তুমি 
আমার অপরাধ ক্ষম! কর। ছে মহারাজ্ব ! সাধু জ্ঞানী 
ব্যক্তির! সদ! গ্ষমাগুণযুক্ত হইয়া থাকেন । 

রাজ। কহিলেন, আকাশে যেমত বন উৎপন্ন হয় না, 
সেইরূপ আমার অন্তঃকরণেও ক্রোধের উৎপত্তি নাই। হে 
অবলে! একমাত্র' নিত্য সত্য পরম বস্তু ভিন্ন আমি 
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অন্তরে আর অন্য কিছু জীনি না, এজন্য ব্রহ্মরূগ তোমাকে 

জাঁনিয়া তেমাঁর ঙ্গ গ্রহণ করিয়াছি । 

চুড়ালা প্রাণপতির মুখ হইতে এই প্রকার নিরুদ্ধেগ 
বাক্য শ্রবণে মহাঁসভ্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনোমধ্যে চিন্ত। করি- 
লেন, “অহে। আশ্চর্য্য ! এই আমার পতি ভগবান্ ও সাধু 
ইনি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে পরমণাম্য প্রাপ্ত হইয়। স্বপদে স্থিত 
হইয়াছেন। যেহেতু রাঁগদ্ধেষ ও ভোঁগাঁদির বাঁসনাও 
রাজার মনকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে নাঃ 

অতএব এক্ষণে আমি অকৃত্রিম শরীরে আপন রুভান্ত সমু 
দায় স্বামীকে স্মরণ করাইয়া চিরাভিলঘিত বিষয় দিদ্ধ 
করিব। এইরূপ ধাঁধ্য করিয়া চুড়াল! সেই স্থানে ক্ষণমাত্রে 
স্বীয় অকৃত্রিমপুর্ধব স্ত্রীদেহ ধারণ করিলেন । নানা পক্ষিগণ 
প্রমুখাৎ দেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মলয়াণিল যেন তুথায় 
সমাগত হুইয়। চমর ব্যজন করিতে লাগিল ৷ আশ্রমস্থ 
রক্ষলতাঁবলী সকল আূ্নন্দে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া 

অশ্রতপাতিচ্ছলে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল । ভূঙ্গকুল নৃত্য- 
করপচ্ছলে ভূমিতে বিস্তৃত পুষ্পছ্ুলিচার উপর ইতস্তত 
ভ্রমণকরতঃ চুড়ালার যশোগাঁন আরম্ভ করিল। নানা 

পাদপ শাঁখাতে পক্ষিগণ আপনাপন কাস্তার সহিত একত্রে 

বসিয়। চুড়ালার শ্রীন্যর্থে স্বমধূর আনন্দরব প্রচ্গার করিতে, 
লাগিল । আকাশে মাঁতৃমগ্ুলপরিবেছ্ঠিত পূর্ণ নিশাকর, আঁপন 
অবযুবসদৃশ দ্বিতীয় চজমুতি ভূতলে উদয়প্রাণ্ড হইয়াছে 
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দেখিয়া! যেন নক্ষত্রগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সভা! 
করিয়া বদিলেন। বায়ু সহযোগে অশোক, কিংশুক, চম্পক, 

নাগকেশর, কুন্দ, মালতী, মাঁধবীলতা, সরমিজ প্রভৃতি কুশুম 

সৌরভে নকল দিকৃ আমোদিত হইল, আনন্দের পরিসীমা 
নাই.। অরণ্যস্থ জল স্থলনাঁসী জীবজন্ত স্থাবর জঙ্গম সমুদয়, 
আনন্দে মগ্ন হইয়াই যেন চুড়ালার রূপগুণের প্রতি শত- 
শত ধন্যবাদ প্রচার করিতে লাগিল। রাজা শিখিধবজ, 
সেই সময়ে ম্বীয় চিরপ্রণয়িনী অনিন্দিতাঙ্গী গণবতী 
ভা্ধ্যাকে অকল্মাৎ সম্মুখোঁপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়োৎফল 

নয়নে অতি আঁশ্চর্ধ্যবোধে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে 

কহিলেন, হে অবলে, পন্মপত্রাক্ষি! তুমি কে? কোথা হইছে 
এম্থ্ানে আগমন করিয়। হঠাৎ এই বনভুমিকে সমুজ্ছবল ও 
শোভানুক্ত করিছ্ল । তোমার হার ভাব, কটাক্ষ, আকুতি ও 

হাকোর সৌসাদৃশ্যে আমার চুড়াল! ভার্ধ্যার নায় তোমাকে 

দেখিতেছি। অতএব হে নদ, ব্্তীস্ত কি, যথার্থ বলিয়! 
আমাৰ সন্দেহ দূর কর। 

এ কহিলেন, হে গ্রভো গ্রাণেশ্বর ৃ তুমি আপন 

-দ্ব পক্তিতে ঘাঁহ! জানিয়াছ, তাহাই বথার্থ বটে। তুমি থে 
খঠিলীকে অর্দরাত্রি নময়ে অন্তঃপুর মধ্যে এক।কিনী পাঁল- 

| টিন পরিত্যাগ করিয়া এই বনে আসিয়া বাদ 
করি: ধে নারী তোমার দারুণ বিরহানলে নিদারুণরূপে 
ব্যাথত হইয়া তোমাকে প্রবোধপ্রদীনধর্থ, এই বনে আগ" 
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মন করিয়।, প্রথমে কুন্তদেহ ধাঁরণপূর্ধবক পরে মদনিক নানী 

তোমার ভার্য্যা হইয়াছিল, আমি সেই তোযাঁর বিবাহিত। 
ভাধ্যা চুড়ালা। এক্ষণে শিজ অকৃত্রিম দেহধারণপূর্ববক 
তোমার সম্মুখে প্রকীশিতা হইয়াছি। হে প্রাণপতে £ 
সম্প্রতি বেদ্য ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মন নির্খল্ 

হওয়াঁতে তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। ধ্যান দ্বারা গত বৃততাস্ত সকল 
স্মরণ করিলে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে ন! ] অনন্ত 
রাঁজ! কিঞ্চিৎকাঁল ধ্যানে স্থিত হইয়া সমাধি ছ্বার। স্বর(জ্য 

ত্যাগ অবধি চুড়ালার নিজ্জরূপ ধাঁরণ পধ্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত 
জ্ঞাতি হইয়া সমাধিভঙ্বপরে আঁনন্দাশ্রুীনয়নে রোমাঞ্চিত 
কলেবরে বাহুছয় প্রসারণপুর্ববক প্রিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা 
ক্রোড়ে বসাইয়া অপার আনন্দের সহিত কহিলেন, হে 
প্রিয়ে, প্রাণবন্ত্রভে ! যে, ছুঃখেতে উভীর্ণ হওয়। অতি 

ছুঃসাঁধ্য, এবং যাহার নিমিত্তে অনেকাঁনেক মহামহে।পাধ্যায়? 
মুনি খধিগণ বথাবিহিত যত্র করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে 
পারেন না, এমত ছুঃখরূপ মহাঁসগুদ্র হইতে তুমি যেরূপ 
বুদ্ধি কৌশলে আঁমাঁকে উদ্ধার করিয়াছ, সে বুদ্ধির উপম! 
নাই। সকল বিপত্তির আলয়, দুর্জয় বিষয়রূপ মোহসাঁগর 
হইতে তোমার ন্যায় পতিপ্রাণা সতী, জ্ঞানদিদ্ধা গুণবতী 
কুলস্ত্রীই ভর্তাকে উদ্ধার করেন। হে প্রাণপ্রিয়ে ! তুমি, 
স্বকীয় জ্ঞান দ্বারা! ইচ্ছাশুন্য হইয়া সংলার সমুদ্রের পীর- 
প্রাপ্ত হইয়াছ। সম্পতি আমার ভাগ্যক্রমে ভূমি আমার 
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চিরবাঞ্ছনীয় যে অমীম অশেধ পরমেপকাঁর করিলে, আমি 
তাহার গ্রত্যপ্কারি কি করিব, বল। হে প্রাথেশ্বরি! তোমার 

গ্রসাদে সংদারপাগর সমুভীর্ণ হইয়! সর্ববাতীত সর্ববগত- 
পে আকাশের ন্যায় নিলিপ্ত পরমোৎ্কৃষ্ট সর্বোপরি 
আভ্াতে অমি নিত্য সুখে স্থিত হুইয়। আছি, ঘে কোন 
বন্তঃ অন।দি, অনির্ধ্চণীয়, অনন্তরূপ, আমি তাহ! প্রকাশ 

করিয়। বলিতে সমর্থ নহি। 

চুড়াল। কহিলেন, প্রাঁণনাঁথ ! তুমি বিঘয়েতে ব্যাকুলিত- 

চদ্ত হইয়া এই বনাঁশ্রয় গ্রহণ করিয়!, তপন্যাতে রত 

হইলে । আমি তোমার নিমিত্তে অশেষ কষ্ট ও অনেক 
ভুঃখদাঁয়ক আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম | সেই জন্য তোমাকে 
বোঁধ প্রদান দ্বার! এক্ষণে আমি আপন স্বার্ধাভিলাষ সাধন 

করিলাম। পূর্র্বকার ন্যায় কুৎসিত তৃষ্ণ, এবং অসৎ- 
ঈঙ্ঘ্লপ এক্ষণে তোমাতে নাই। তবে আর ভুমি আমার 
গৌরব কি করিতেছ। ভাগ্যক্রমে ঘদ্যপি এক্ষণে এই- 
রূপ স্বভাবাবস্থাতে স্থিত হইয়াছ* তবে আপাততঃ 

তোমার অভিক্চি কি হয়, যথা উপস্থিত কন্ম্মেতে তোমার 

গন রত হয় কি না? তাহা বল। 

রাঁজ। কহিলেন, নিষেধও জানি না, বিধাঁনও জানি ন। 

আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছাও নাই, ব। অনিচ্ছাও নাই, 
তোমার যাঁহা ইচ্ছা হয়, কর । কাঁচ যেমত কাঞ্চন সংসর্গে 

মকরতের আভা ধারণ করে, তাঁহার সঙ্গে লিগ হয় না; 
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আঁমি সেইমত তোমার ইচ্ছার অনুগামী হইয়। তোমার 
ইষ্ট সাধন করিব। . | 

চুড়ালা কহিলেন, প্রাণেশ্বর ! যদি তোমার এইরূপ 
অভিপ্রায় হইয়! থাকে, তাহ! হইলে আমার ইচ্ছ। এই যে, 
আমর! ঘখন সর্বপ্রকারে বিষয়ের আস্থা পরিত্যাগ দ্বার! 

নিত্য পরমানন্দ স্থখে অবস্থিত হইয়াছি, তখন সম্পতি 

জীবন্মুক্তরূপে সর্বত্র সমান চিত্তের দ্বারা সম্মান রুচিযুক্ত 

হইয়া কিয়দ্িন প্রারুর্ত লোকের ন্যায় ব্যবহার 

কর্মে প্রবৃস্ত হইয়া রাজত্ব পালন দ্বারা কিছুকাল যাঁপন 
করিয়! পরে বিদেহ্ মুক্তি প্রাপ্ত হইব রাঁজা কহিলেন, 
প্রিয়ে ! তুমি বুদ্ধিক্রমে অতি উপযুক্ত বাক্য কহিরাছ। 

বেহেতু রাজ্যের ত্যাগ, কিন্ব গ্রহণে, হানি বা লাভ কি 
আছে। উভয়ই সমাঁন। চিন্ত। ও স্থখ ছঃখাঁদি অবস্থা ত্যাগ 
করিয়! দ্বেষাঁদি শূন্য হইয়া আমর! যথাস্থানে সমভাবে 
স্বভাবে স্থিত হইব।, অতএব তুমি স্বসঙ্কল্প বলেতে 

এই স্থানে সৈস্য আনয়ন কর। আমর তদ্দার! 
পরিবেষ্টিত হইয়া ঘথানিয়মে স্বরাঁজ্যে গমন করিব । 

জরে টি টি উহরকারারযেডার 

চুড়ালার নিজরূপ ধারণ। 
ধন্য সে চুড়াল' সতী, উদ্ধারিয়া প্রাণপতি, 

স্বীয় স্বার্থ করিল। সাধন । 



২৬৬ চুড়াল। ভপাখ্যান । 

মরি মরি বলিহারি, উপম! না! দিতে পারি, 
রূপে গুণে চুড়ীল! যেমন ॥ 

অশেব লাঁবণ্যবতী, ঘেন দেবী সরস্বতী, 
বিরাঁজিত! বিপিন ভিতর । 

হেরিয়া সে হধাসুখী, অমর নিকর সুখী, 

লাঁবণ্যে লাঞ্কিত শশধর ॥ 

সে বাঁক্য অস্বতপাঁনে, গুঞ্জরিছে এক তানে, 

_ অলিকুল কোকিলা কোকিল । 

দেখিয়! সে রূপনিপ্ি, মুচ্ছান্থিত প্রায় বিধি, 
হৃদয়' কপাঁটে দিয় খিল ॥ 

রূপ অতি মনোহর, কি কহিব যে জ্ন্দর, 

পুর্ণচন্দ্র কিব! শোঁভ1 ধরে । 

হাসিতে মাণিক্য জ্বলে, বাঁক্যেতে অস্বৃত ফলে, 

কিবা শোভা সে মুখে নিঃসরে ॥ 

হরিণান্ষী হর্ষযুতা, হৃবদনী রাজস্থৃতা, 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর সুশোভিত । 

কি কব গুণের কথা, লেখনীসক্ব সব বৃথা, 

যেন সদ্য লক্ষী উপস্থিত ॥ 

কাননে উদয় আসি, শত চন্দ্র স্থপ্রকাশি, 

ব্ূপরাশি একত্রে উদ্ভব । 
যদি হয় শত মুখ, তথাপি বর্ণিধা সুখ; 

হয় কিম্বা না হয় সম্ভব ॥ 



চুড়াল। উপাখ্যান । ৬৭ 

চড়াঁলাঁর রূপ ধন্য, রূপসী রপাঁগ্রগণ্য, 

. তুলনা তাহার অন্য নাই। 
দুরে থাক্ মুখে বলা, পুর্ণশশী ষোল কলা, 

লেখনী নিস্তব্ধপ্রায় তাই ॥ 
পতিভক্তিপরায়ণা, সদা সহর্ষিতমনা, 

পতির উদ্ধারে এত ছল । 
উপদেশ কুভ্তবেশে, মদনিক। ভার্য্যা শেষে, 

আর কত করিল! কৌশল ॥ 
পতিপ্রীণ! সাধবী সতী, নারীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতী, 

পতিরে প্রবোঁধ দাঁন দিয়া 

পুর্ণমন অভিলাষে, হৃদাহুলাদে অবশেষে, 

দেখ! দিল! স্ববেশ ধরিয়া ॥ 

কান্ত। হেরি আচন্িতে' বিস্ময় প্রফ্ুল্লচিতে, 
মহীপতি ক্ষণেক নীরব । 

শিখিধ্বজ স্বহ্ৃদয়েই যে আনন্দ সে সময়ে, 

বর্ণনেতে বর্ণ পরাভিব ॥ 

উদয় স্থখের কাল, দুরীকৃত মোহ জাল, 
মহীপাল মনে মহাহখ । 

নিরাকৃত সব কষ্ট, জ্ঞানোদয়ে হয় নষ্ট, 
বিষয় কণ্টকবন দুখ ॥ 



সৈন্য আহরণ ও স্বরাঁজ্যে গমন | 

হস্তি রথ রঘী চলিল অপার | 

উঠি সৈন্য চলে হাঁজাঁরে হাঁজাঁর ॥ 
সর্বাগ্রে চলিল ডঙ্কা পতাকা নিশান । 

এক লক্ষ পদাঁতি হইল আগুয়ান ॥ 
সকলের এক বেশ শোঁভমাঁন ভাল । 
কোঁষ মুক্ত অপি করে পৃষ্ঠে বান্ধা ঢাল ॥ 
উদ্্রোপরে সহজ্র আরোহী অস্ত্রধারী । 

পঞ্চাশ সহ অশ্বান্বোহী সারি সারি ॥ 
কটিতে কিরিচ বান্ধা করেতে বল্পম । 
পৃষ্ঠে শরাঁসন সবে শোভিছে উত্তম ॥ 
পাঁচশত গজ পুষ্ঠে স্বর্ণ আ মরি । 
বাঁলরে বিজলি শোভা! যাঁই বলিহারি ॥ : 
শত শত বাদ্যকরে বাজনা বাজায় | 

কত রূপ বাদ্য যন্ত্র বল। নাহি যায় ॥ 

শ্রবণ জুড়াঁয় শুনে সুমধুর বাশি । 

জয়ঢাক জগঝম্প কাঁড়া ডল্ফ কাসি ॥ 

মধুর সাঁনাই স্বর খর করতাঁল। 
মন্দিরা মাদল 1 বিন! মৃদঙ্গ বিশাল ॥ 
তৃরি ভেরি শঙ্খ শব্দে নিস্তব্ধ শ্রাবণ । 

কোলাহল শব্দ করে চলে সৈন্যগণ ॥ 



চুড়াল! উপাখ্যান । ৬৯ 

এরাবতপ্রাষ হস্তি পৃষ্ঠেতে ধারণ । 
জড়িত মুকুতা হীর! দ্বর্ণ সিংহানন ॥ 
দুই ভিতে ঝকমক ঝুলিছে ঝাঁলর । 
গলায় মোঁহরে গাঁথা মুকুতা নিকর ॥ 

শিরোপিরে চাদনি বিস্তুত মুনোহর। 
স্বন্ধে হত্তিপক চালাইছে কদ্িবর ॥ 

সর্বশ্রেষ্ঠ গজদেহ পর্বতের গ্রায় । 

ভার্স্যাসহ মহারাজ উঠিলা তাঁহাঁয় ॥ 
শুভবাত্রা শুভক্ষণে করিল রাজন । 

সামন্ত বেত দাসদাপী অগণন ॥ 
চুড়াঁলার দাঁশী সখী সহচরীগণ । 
শিবিকাঁরোহণে সবে করিল গমন ॥ 

শোভিত স্ন্দর শান্স দোল! চতুর্দোল। 

' বাহকে বহিছে স্থখে জয়ধ্বনি বোল ॥ 

ভাঁটেতে গাইছে গীত রাঁজাঁর মঙ্গল । 
ক্রমে ক্রমে ছাঁড়াইল পর্ধত জঙ্গল ॥ 
অবশেষ উপনীত শিখিধ্বজ দেশ । 

ইন্দ্র ঘেন স্তরপুরে করিল প্রবেশ ॥ 
সর্ববাত্র প্রচার হয় সেই সমাচার । 
রাজ্যস্থ সকল লোকে স্মানুঙা অপার ॥ 

নগরে সকলে করে মন্ত্ল উৎসব | 

সর্বত্র শুনিতে পাই আনন্দের রব ॥ 



৭০ টুড়াল। উপাখ্যান | 

সম্মূখে শৌভিছে ভূল উচ্চ সিংহ দ্বারে । 
নত্রকুম্ত জলপুর্ণ তার ছুই ধারে ॥ 
ছারদেহ চিত্রীকৃত কাঁঞ্চনে রচিত । 

'আঁক্রশাীখা কদলিরুক্ষেতে স্রশোভিত ॥ 

তদস্তরে শোভমান রাজার আদর 7 

ঘেন বিশ্বকর্মাকৃত পুরী জ্ঞান হয় । 
প্রবিষ্ট পুথিবীপতি প্রিয়ার সহিত । 
প্রভা! ও অমাত্যবর্ণ গুরু পুরোহিত ॥ 
রাজপুরে সর্বলোকে আনন্দ হুদয় | 

জয় মহারাজ রাণী চূড়ালার জয় ॥ 

_শিখিধ্বজ রাঁজপুরী, দ্বিতীয অমরাঁপুরী 
তূলন! তাহার কোথা আর । 
ঘর দ্বার, স্ববর্ণে মণ্ডিত সার, 
কি কহিব কত শোভা তার ॥ 

স্বর্ণলতা শ্ক্তীকলে, 

লুসজ্জিত 

স্থলে স্থলে মণি জুলে 

চিত্রীকৃত বি চিনি সুন্দর | 

ততি অপরূপ মূর্তি, নানারূপ প্রতিমূর্তি, 

দেবদেবী ছবিও বিস্তর ॥ 

ব্বর্ণে পুম্প লতা! কাঁটা, মুকুরেতে মতি আটা, 

স্থানে স্থানে অতি শোভা পায় । 



চুড়াল উপাখ্যান । ৭১ 

উপরে চাঁদনি শোভা, ঘিনি ইন্দ্র মনোলোভা, 
, শশী যেন নক্ষত্র সভায় ॥ 

বিস্তত বিছাঁন। করা, বিদ্যাধর কি অপপ্দরা, 
মনোহর শব্যা সশোভন । 

শোচ্ডা হেরি পরিপাটি, লঙ্জাঁয় হইয়। মাটি, 
বন্থুমতী পুষ্ঠেতে ধারণ ॥ 

রেশমি ছুলিচোঁপরে, পুষ্প লতা শোভা করে, 
স্বর্ণ রৌপ্য তারে স্থনির্দিত । 

রাজপুরী সভ্জীভূত, কি কহিব যে অদ্ভুত, 
ছেরি ইন্দ্র শশান্ক মোহিত ॥ 

স্থবিস্ঞার গৃহ মাঝে, রতুসিংহাঁসন সাঁন্জে, 

লিংহ €যন সুবর্ণ হইয়। | 

যদ্দে লয়ে সে আঁসন,* পৃষ্ঠেতে করে ধারণ» 
মণিময় ভূষণ পরিয়া ॥ 

হহাপাজ রাঁজবেশে,, উপবিষ্ট অবশেষে, 
প্রিয়া সহ দেই সিংহাঁদনে । 

চামর মৌচ্ছল করা, শিরে হেম ছাঁত! ধরা, 
গণ্য নয় বিব্ঞার ঘর্ণনে 1 

সবে সহধিতমতিঃ নন নারী ব্যস্ত অভি, 

দম্পতি দর্শনে সবে,যাঁয়। 
লয়ে নান! উপহার, মণি মুক্ত! ন্বর্ণহাঁর, 

ফুল মূল কেহ বা যোগায় ॥ 



ণহ, চূড়াঁলা উপাখ্যান । 

ঘোঁড় করে প্রজাঁগণ, দীড়াইয়া অগণন। 
শিখিধ্বজ মহীপ সদনে। 

রাজ! রাণী একভাবে, ম্বৃছুভাষে সমভাবে, 

তোঁষে সবে সদাঁনন্দ মনে ॥ 

এই স্ধে বহুকাল, রাজ্য করে মহীপাঁল, 

জঞ্জাল জঙ্গল কিছু নাই। 
দণ্পণ সহত্ম বৎসর, গত হলে অতঃপর, 

ধ্রশপতি দেহ ধরাশায়ী ॥ 

চুড়ালাও সেই. কালে, স্বামী সহ এককালে, 
যেগবলে ত্যজিয়! শরীর । 

গ্রাণকাত্তে সঙ্গে লয়ে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়ে, 

পর ত্রন্ষে হুইল! স্ন্ির ॥ 

_-)০ (7 



উপসংহার। 

সার সংমার শব্দ আছে চিরকাল । 

কিন্তু সে সংসার শুদ্ধ মাত্র মায়াজাঁল ॥ 

পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু আছে “এ সংসারে । 

মরণার্থ জন্মে পুনঃ মরে জন্মিবাঁরে ॥ 
আঁকাঁশে যেমভ নান! বর্ণ ভ্রম হয়। 

তেমত ব্রন্মেতে বিশ্ব ভ্রমের উদয় ॥ 

পুনঃ পুনঃ জন্ম ম্বত্যু দ্বারা চিরকাল । 

সে ভম স্মরণাঁপেক্ষা বিস্মরণ ভাল ॥ 

হসারেতে পাঁপ কর্দ আপদের ঘর । 

বিধিমত পুণ্য কণ্ম হয় শুভকর ॥ 
ইহলোকে কোনরূক্প যাবে যেন চলে । 

যদি থাকে পরকাঁল তরিবে কি বলে ॥ 
জন্মিয় মনুষ্য মগ্ষ্যে মদে মভ্ত থাকি । 

কামে কামিনীরে কোলে স্থখ হেতু ডাকি ॥ 

ক্রোধ বোধ রোধ করে বিশেষ চগ্ডাল। 

অনুমানে অধিষ্ঠান অগ্নির মশাল ॥ 

লোভের লাভের মত যত পূর্ণ কর। 
তত বলে দেও আর এ উদ্ভুর তর ॥ 
মোহ সম কেহ নাঁই মন ভূল।ইতে। 

, তাই আমি তুমি বলি ভাই বন্ধু মিতে ॥ 
৭. 



৭8 চুড়ীল! উপাখ্যান । 

মাৎসর্ধ্য আশ্চর্য্য রিপু বিশেষতঃ ছ্েষ। 

পরের কুশলে বুদ্ধি যাতনা অশেষ ॥ 

অহঙ্কার সরদার সবাকাঁর মুল । 

রিপু মধ্যে অন্য নহে তার সমতুল ॥ 

আমার এ পিতা মাতা পুত্র পরিবার । 

আমার এশ্বর্য্য এই সব ঘর দার ॥ 
আমি করত! ম্বত্ৃম্বামী আমার এ সব। 

আমি নাঁই খাই শুই আঁমার বিভব | 
আমি করি'ধরি পরি হরি চিরকাল । 

গ্রমোদে প্রমন্ভ মন ভঙ্গ নাই তাল ॥ 
আমি আমি বই আঁর মুখে নাই রব । 
তুমি তিনি উনি ইনি এই মত সব ॥ 
শানীরেতে অহ বুদ্ধি সম অরি কোই। 
তদ্দার। দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হই ॥ 
তাহাতে দারুণ ছুঃখ আদ ঈর্ধ্যা হয়। 

তাহাতে যাতন1 নানা মিথ্য। ইহ। নয় ॥ 
মিথ্য। অহস্কাঁর হয় উদয় মানসে । 

মিথ্য। বৃদ্ধি পাঁয় মিথ্যা ভোগের লালসে ॥ 

দুষ্$ অহঙ্কার রিপু মাত্র মিথ্যাময় । 
তাই ভীত হই ভব কিযে হর ক্ষয়॥ 

এহিক ও পিকে ভ্চখ প্রদায়ক |, 
আপদের গৃহ ওভ গণ-বিনাশক ॥ 



উপমহ হহার। থা 

এমত যে অন্তরস্থ অহঙ্কতি পদ। 
উচিত না হওয়া চাই তাঁর বশন্বদ ॥ 
ত্রিজগতে অবস্থিতি যে পদার্থে হয়। 
তাহার কারণ মন শান্ত্রমতে কয় ॥ 

মনের ক্গীণতা হেতু ত্রিজগঞ্জ ক্ষীণ। 

মনোঁব্যাধি শান্তি চেষ্ট। করিবে প্রবীণ ॥ 
এই মন শিশুকালে থাকে এক মত। 
এই মন যৌবনেতে কাঁমে হয় রত ॥ 
এই মনে বাধ্ধ্যক্যেতে ম্পৃহার উদয়। 
এই মনে শ্রদ্ধাম্পর্দা স্তেহ ভক্তি ভয় ॥ 
এই মন বুদ্ধিরূপে বোধ দেন দাঁন। 

এই মনে শোক হর্ষ ঘ্বণা লজ্জ1 মান ॥ 
এই মনে সখ ছুঃখ,শান্তি হবজনতা | 
এই মনে একাগ্রতা এক্য বিভিন্নতা ॥ 

এই মনে পুণ্যকর্মম স্বর্গের লালসা । 

এই মনে ধর্ম অর্থকাম মোঁক্ষ আশা ॥ 
প্রণয় প্রলোভ ক্ষোভ ভরনা সাহস | 
লকলি মনের ধন্্র মনের মানস ॥ 

মন ভিন্ন কোঁন কম্ম করে সাধ্য কার। 

মনোময় এ জগৎ মনই সর্বধাকার ॥ 
স্বভাবতঃ সচঞ্চল এ মনের গতি । 

কখন, স্থপথে বৃপ্তি কু মন্দ মতি ॥ 



চুড়াল! উপাখ্যঃন। 

মন মভবারণে শাসন সাধ্য কার । 

বিশেষতঃ অনুগত হয় রিপ্ুু তাঁর ॥ 

অনল হইতে মনৌ্রহ উষ্ণতর | 

গর্ববতরক্রমণাঁপেক্ষা অতি কষ্টকর ॥ 

গিরি উৎপাটন কিম্বা অনল ভোজন । 

বজের বন্ধন কিন্বা সমুদ্র শোষণ ॥ 
এ সব হইতে চিত্ত নিগ্রহ কঠিন। 
থে পারে করিতে সেই স্থখী চিরদিন ॥ 

বিষম বিষয় মদে মত্ত মন করি । 
ভাঙ্গিল স্থখের বন তাই ছুঃখে মরি ॥ 
মনের সন্কল্প মাত্রে বিষয়ে আবেশ । 

আগ্রহ ইক্ড্িয়ণণ কন্ম করে শেষ ॥ 

. বিষয়ে আসক্ত চি সদাই অস্থির | 
বিষয় সম্ভোগ আশে অত্যন্ত অন্বীর ॥ 

বিষময় বিষয় বৃক্ষেতে আরোহণ । 
কি ফল ভোজনে আশা করিয়াছ মন ॥ 

বিষে সুধু একমাত্র দেহ নষ্ট করে । 
এ বিষয়বিষে ভ্রষট করে জন্মান্তরে ॥ 

বিষাক্ত মিষ্টীন্ন হেন বিষয়ের রস। 
মন ভ্রান্ত পানে মত্ত হইয়া! অবশ ॥ 
বিষয় কণ্টকবন সমাশ্রয়ে থাকি | 

অজ্ঞান বনে নিজ মুখপন্ম ঢাকি ॥ 



উপসংহার | পণ 

প্রকৃতি প্রবৃত্তি সহবাসে হয় ক্রীড়া । 
ছি ছি মন এ কেমন কিছু নাই ব্রীড়া ॥ 
বিষয় গরল বুক্ষে বিষফল ফুল । 

অবিবেক বৈরাঁগ্যবিহইইন তাঁর মূল ॥ 

এই বে বিষয় স্থখ হয় কি গ্রকাঁর। 
বাহাতে স্হসাঁরে স্থিতি নাম কি ইহার ॥ 
অনিত্য অস্থায়ী এই মানবের দেহ | 
এর প্রতি এত মায়া এত কেন জেহ ॥ 

দেহাগারে গৃহীরূপে অধিষ্ঠান মন্। 
ভূত্যমত কর্ম করে সর্ধবেজ্দিয়গণ ॥ 
যে গৃহে গৃহিণীরূপে অবিদ্যাঁর বাঁস। 

কভু ইষ্ট নহে সেই গৃহের আশ্বাস ॥ 
যে শরীরগুহের বান্ধনি শ্বাস ডোর । 

' কাটিতে কাঁটারি হাতে খাঁড়া কালত্চাঁর ॥ 
নবদারযুক্ত গৃহ পঞ্চভূতময় | 

কখন্ পতন হবে কি আছে নিশ্চয় ॥ 
আঁয়ুর সমান আর কি আছে অস্থির । 
কমল পত্রেতে যথ! স্থির নহে নীর ॥ 

তরঙ্গের মাল গাঁথা আকাশ খণ্ডন । 
বায়ুর বেক্টন কিনা সূর্ব্য উল্লঙ্যন ॥ 
এ সকলে বদ্যপিও বিশ্বাস বা হয় । 

তথাপি এ আ়ুতে বিশ্বীনষোগ্য নয় ॥ 



৪০ চূড়ালা উপাখ্যাঁর । 

পত্রাঁখের জলপ্রায় ভঙ্গুর ক্ষণিক । 

কখন যে গত হবে কিছু নাই ঠিক ॥ 
শারদে উদয় যথা! বারিহীন মেঘ । 

তৈলহীন দীপ মথ। তরঙ্গের বেগ ॥ 
এ সকল যেই মত.শীত্্র গত হয় । 

সেই মত আয়ু গত হয় বোধে লর ॥ 

চরাচর সমস্ত পদার্থ ই অনিত্য। 

মনুদ্্যের পিতাঁমাতি। ভাঁধ্য1 পুত্র ভৃত্য ॥ 
পশু পক্ষি পতঙ্গ পর্ববত বন্থুমতী । 

সকলই অনিত্য মন মিথ্য। ভ্রম রতি ॥ 
লৌহের শলাকা পরস্পর সঙ্গহীন। 
দেই মত ভার্ষ্যা পুত্র সন্বন্ধবিহীন ॥ 
মনের সক্কল্লমাত্রে সন্বন্ধ সংযোগ । 
মনের বাসনাক্তমে বিষয় সম্ভোগ ॥ 

বাসন! দ্বিবিধ| হয় শুদ্ধা ও মলিন । 

মলিন। জন্মের হেতু শুদ্ধ! জন্মহীনা ॥ 

মলিন! বাসনা হয় জন্মের কারণ । 

যাহাতে ইক্ড্রিয়গণে করে আকর্ষণ ॥ 
দেই অহৎবুদ্ধিযুক্ত মলিন! বাঁসন|। 

জন্মের কারণ হয় কহে বুধ জনা ॥ 

যে বাসন! ছাঁরা হয় জ্ঞানের প্রকাশ । 
বে বলনা ছার! যুক্ত হয় আশপাশ ॥ 



উপসংহার। ৭৯ 

বে বাঁসন। হয় ব্রহ্ম জ্ঞানের নাধন। 

দগ্ধ,বীজ ন্যায় স্থিতি দেহের কারণ ॥ 

দগ্ধ বীজ হয় যথ! অস্কুরবিহীন । 

শুদ্ধা বাসনাতে সেইমত জন্মাহীন ॥ 
যে বাঁসন। দ্বার পুনর্জন্ম নহি হয়। 
সেই শুদ্ধা বাসন পণ্ডিতগণে কয় ॥ 
যে পুরুষ, সেই শুদ্ধা বাঁসন! সংযুক্ত । 
মহাসাধু ত স্বজ্ঞানী তিনি জীবন্মুক্ত ॥ 
অশেষে বাসন! ত্যাগ মোক্ষের কারণ | 

বাসনার ত্যাগ ব্রহ্মগ্রাপ্তির সাধন ॥ 

দৃশ্যবস্ত মাত্রে মিথ্যা সব ভ্রমময় । 

এইরূপ স্থির বুদ্ধি হইলে নিশ্চয় ॥ 
মনের যে দৃশ্য বস্তু নাশ যদি হয়। 

পরম নিবৃত্তি তায় নাহিক সংশয় ॥ 

আপন মুর্খত। হেতু কর্মের প্রকাশ । 
যূর্খতা হইলে দূর কর্ম হয় নাশ ॥ 
কিরূপেতে হয় এই জীবের বন্ধন | 
কি'উপায়ে হয় সেই বন্ধন মোচন ॥ 
কোথ। হইতে হয় এই জগৎ উত্িত। 
কি উপায়ে হয় তাহা শান্ত সমুচিত ॥ 
আমি বা! কে, কোঁথ। হতে সংসার উদয় । 

যাহার কাঁরণ হয় সন্ভোগি বিষয় ॥ 



চুড়াল! উপাখ্যার্ঘ । 

বিধিমতে এইমত করিলে রিচাঁর । 
অন্তরেতে হয় তবে জ্ঞানের প্রচার ॥ 

বাহ্যবস্ত মাত্র সব করি পরিত্যাগ | 

অন্তদূর্তি দ্বাা হীন হয় অনুরাঁগ ॥ 
বিবেক বিচার সদা' মনে হলে স্থির । 

শান্ত স্রশীতল মন হইবে সুধীর ॥ 

তাঁহাঁতে উদয় জ্ঞান পরম সাধন । 

যাহাতত প্রকাশ পাঁয় পরমাত্মধন ॥ 

পরমাত্মা পরুত্রহ্ম চিদানন্দ ময় । 
সর্বশক্তিমান তিনি সর্বলোকাশ্রয় ॥ 
কি ঝীাঁজ ছাড়িতে এই লোক ব্যবহার । 

সর্বদা এক।স্তভ।ব ব্রহ্ম নিরাকার ॥ 

স্থির হও ওহে মন, জ্ঞানে কর, আরোহণ, 
যাহাতে পরম পদ পাবে । 

অসার সংসার কষ্ট, জ্ঞাঁননলে হবে নষ্ট, 
রোঁগ শোক ভয় দুরে যাঁবে ॥ 

সার তাঁরণ হেতু, একমাত্র জ্ঞাঁন সেতু, 

আছে তাঁর বিশেষ উপায় । 

আর যত ধর্ম্ম কর্ম, সকলি অসার মর্ম, 

জ্তাঁনভিন্ন যুক্তি নাহি তাঁর ॥ 



উপসংহার । ৮১ 

হৃদয়েতে ধরি ধ্যান, সর্বত্র সমত। জ্ঞানি, 

.আম্নার চস যেই করে। 
কোথা তার ধর্ম ধর্ম, কোথা তার কর্ম কণ্মম, 

জন্ম মৃত্যু ছুঃখ সেই হরে ॥ 
যে জন বাসন্াহীন, জন্ম তারু হযক্ষীণ, 

মরণের ভয় কিসে হবে । 

ঘার নাই ভেদজ্ঞান, কোপা তাঁর অভিমান, 

নকলে সমান ভাবে ভবে ॥ 

চিত্ত হলে অবরোধ, হৃদয়ে পরম বোধ, 

তত্বজ্ঞান হইবে প্রকাশ । 
পুনরায় মহীতলে, জন্ম নাই কোন স্থলে, * 

কন্ম কলে না থাকিলে জাশ ॥ 

আত্সা ভিন্ন নাহি অন্য, এই বিশ্ব নহে গণ্য, 
ধন্য সেই নিত্যনিরপ্ন | | 

বাহার ইচ্ছায় স্থপতি, এই বিশ্ব হয় দৃষ্টি, 
ভজ্রমরূপ কেবল পন ॥ 

সেই পরমাক্সা সত্য, জ্ঞান শাস্তে ধার তথ্য, 
বুধগণ করে অন্বেষণ । 

বে বিভু বিশ্বের পতি, বিনি সর্বলোঁক গতি, 
তারে নিত্য মনে রাখ মন 1 

সন্কল্পাবিহীন হও, আত্মার আশ্রয় লও, 

সুখ ছু মম জ্ঞান হবে। 



চুড়াল! উপাখ্যান । 

সম্পদে ন! হবে তুষ্ট, বিপর্দে হবে ন1 রুষ্ট, 
আঁন্সজ্ঞান লাভ হবে তবে ॥ 

অহঙ্কার পরিহর, রিপু ছয় জয় কর, 
ক্ষয় কর ইন্ড্রিয়ের বল। 

শোক হর্ষ সমভ।ব, তবে পরমানম্স লভ, 

ভাঁবাঁভ।ববিহীন সকল ॥ 

বিবেক বৈরাগ্যপহ, ক্রীড়া কর অহরহ, 

, ছুঙ্ভন সংসর্গ করি দূর 

দদ। সাঁধুসঙ্গে রও, মুখে তত্ব কথা কঞ্জ 

জ্ঞানোদয় হইবে প্রচুর ॥ 
শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি, 

শুভগতি হইয়ে নিশ্চয় । 
শদ্ধা আর সমাধান, সদা কর জুসন্ধান, 

অজ্ঞনতিমির যাঁবে কয় ॥ 

অভিমান করি ত্যাগ, ছাড় দম্ভ অনুরাগ, 

বিরাঁগবিহীন যদি হও । 

বেষ মদ মাৎসধ্যতা1, ছাড় নিজ প্রগল্ভতা, 
আত্মপদে তবেস্খে রও ॥ 

ক্রেঁবপ্রতি দিয়া বোধ, ত্যজ লোভ জন্মশোধ, 

পরিশোধ কর পাপ খণ। 

কাঁম প্রতি হও বাঁম, না লবে কামিনী নাম, 

কাম ধাঁম তবে হবে ক্ষীণ ॥ 



উপসংহার | ৮৩ 

ত্যাগ করি ভয় জন বিতণ্ডা দ্রোহ, 

 নিগ্রহ করহ ননভ মনে । 

মন হলে বশীভূত, সদ। হবে জ্ঞানযুত, 
দেখা হবে তবে আসা সনে ॥ 

সর্বদা সস্তোঁষফভাঁবে, জয়াজয়, লাঁভালাভে, 
সমান ভীবিবে অকপটে | 

ভোঁগ অ1শ! করি নাশ, হীন হও মায়পাশ, 

জন্ম ফাঁশ না রহিবে ঘটে ॥ 
আঁত্রার দর্শন ভিন্ন, মুক্তিপথ নাহি অন্য, 

গণ্য জ্ঞানশান্ত্রের লিখন । 

দেহ মিথ্যা আত্মা তা, সদা জান এই তথ্য, 
কথ্য এই বেদের বচন ॥ 

পরমাক্স। স্বয়ৎ প্রভৃঃ, সম্তণ নহেন কু, 

তিনি স্বয়ন্ডু সম্ভৃত স্বপ্রকাশি। 
স্বর্গ মর্ত্য কি আঁকা, সর্বত্র তাহার বাল, 

এই বিশ্ব তীহ।ন আভাস ॥ 
নির্ব্বিশেষ নির্বিকার, নিগুণ ও নিরাকার, 

“ . নিরাধার পরমাঁত্সা সার । 

বেদে ধারে ভ্রহ্গ কয়, সত্যচিদাঁনন্দম্র, 

নিরাময় সর্বব মূলাধার ॥ 

পরমান্ত্রা ধ্যান ভান, অন্তরে বিরাজমান, 

. সর্ববদ। মাতাতে মন রাখ । 



৮৪ চুড়াঁলা উপাখ্যান | 

যেখানে সেখানে যাই, অর্ত্া ভিন্ন অন্য নাই, 
সদ। আত্ম! সনে সুখে থাক ॥ 

আত্মার যে উপাসন, সেই ত শ্রেয়ঃসাধন, 
আর যত কর্দের বিপাক । 

সার কর আত্মতত্ব, , দূর হবে স্বমুঢুস্থ, 
অত্ম। সত্য ব্রহ্ম বলে ডাক ॥ 

ওহে মন বলি শুন জিজ্ঞাঁসি যে কথা । 

নিদ্রাকাঁলে বল দেখি থাক তুমি কোথা ॥ 
স্বপনে যে দেহ দ্বারা করহ ভ্রমণ । 
জাগাতেতে সেই দেহ কোথা থাকে মন ॥ 

জীঁগ্রাতে যে দেছে সর্ধ কম্ম করা যাঁয়। 
স্বপ্নকালে সেই দেহ থাকয়ে কোথায় ॥ 
জাঁগ্রতে স্বপনে তুমি বথা তথ! ধাঁও। 
স্থযুপ্তিতে, মন ভুমি কোথা চলে যাঁও ॥ 

আঙ্গি থাকি নিদ্রাবশে, চোর আনি গুছে পশে, 
সর্বস্ব লইয়া যদি সব । " ০ 

এখনো যে আছে কেহ, তখনো ত এই দেহ, 
নিষেধ না কেন তখে; "্ম॥ 

কোথা থাক সে সময়, দেখ! ৯. “ আঅসময়, 
জাঁগ্রতে বিষয়ে কর্ ভ ১; 



পসংহাঁর। ৮৫ 

আমারে একাকী ফেব্ে, তুমি কোথা যাঁও চলে, 
 নিদ্রীকালে ছাড়ি বাড়ী ঘর ॥ 

জাঁগ্রতে কি স্বপ্ন অঙ্গে, তুমি আছ সক্ষে সঙ্গে, 

দেখ! নাই নিদ্রোর সময় । 

জাঁগিয়া উঠিয়! পুনঃ, বিষয় কর সন্ধান, 
স্থযুপ্তিতে কেন হও লয় ॥ 

ওহে ও মন পাষণ্ড, পলকেতে এ ব্রন্মাণ্ড, 

ভ্রমণে কি কিছু তব, শ্রমবোধ হয় না । 
প্রবৃত্তির সহবাসে, সদা আছ সমুললাসে, * 
নিরৃত্তি বিশ্রাম সুখঃ বুঝি তোরে সয় না ॥ 
যেন ভ্রমে অলিকুল» এক ছাড়ি অন্য ফুল, 

“আকুল মধুর জন্য, কভু স্থির রয় না। 

দেইমত তৃব কার্য, ভ্রমিতেছ জনিবার্ধ্য, 
এক স্থান নাহি ধার্য, একমনে লয় না ॥ 

কভু তব যশ আঁশ, কভু মান.অভিল্াষ, 

কন ব। দেহাশ্বাল, বেশভৃষা গয়না । 

বিষয়ে হইয়। মত, সদা তব সেই তত্ব, . 
বিবেক বৌধের বৃত্ত, কেউ তোরে কয় না। 
জন্ম জরা ম্বত্যু রোগ, আমি করি কর্ম্রভোঁগ, 
অকলি আমার কিন্ত; তোর কিছু বয় না । 

৮ 



৮৬ চূড়ালা উপাযান। 

তুমি কর্ম কর বটে, ফল সে আমার ঘটে, 
তুমি হেথা হো ধাঁও রন উড়ে ময়ন। ॥ 

তুমি রত মন্দকর্ম্দে, আমি মরি সে অধর্থে, 
ধণ্ীধর্নম জ্ঞান তব কিছু নাই ভাবনা । 
তিলেক স্ৃস্থির মও, এক স্থানে"নাহি রও, 
এই ছিলে এই গেলে ঘুরে এলৈ পাবনাক্চ। 
এইমত তব গতি, হরিছার দ্বারাবতী, 
পলকে সমুদ্র পার, নিমেষেতে পাটন! পণ । 

এক কার্ষে নহু স্থির, বিষয়ে ব্যস্ত অধীর, 

ক্হু ইচ্ছা! রাজ্যভোগ, কড়ু কাট কাঁটনা ॥ 

আমি আছি হেথা বসে; তুমি এলে চাঁস চনে, 

বাণিজ্য ব্যাপার আর, কত কণ্ধম করিলে। 

আরোহিয়! মনোরথেঃ ভরমিতেছ আশাপথে, 

মজিয়া। বিষয়মদে, বৃথা! কাঁল হরিলে ॥ 

সন্কল্প বিকল্পসহ, কণ্ম কর অহরহ, 

এ কার্য্য হইলে শেষ, অন্য কার্ধ্যে বাসনা? 
এই্ইমত চিরকাঁলে, বদ্ধ হয়ে মোহজালে, 
ভুলিয়া রহেছ মন, আস্মতত্বোপাসনা ॥ 

* পণ্ধনা দেশবিশেব। ' শা পাটিনা নগর 



উপসংহার | ৮দ্ 

এ তোমার মহাপিষ, বৌধ দিলে কর রে!ষ, 
শৃন্/ হয় জ্ঞানকেধি, না বুঝিলে এখনো, 
আঁর কি করিবে তবে, গৃহ পুড়ে ভম্ম হবে, 

কূপ খননের চে্ী. বৃথা কর! তখনে। ॥ 
বৃথা কর্মে হ্ষালক্ষয়, পরমাযু গত হয়, 

মিথ্যা কার্যেপ্ীত থাকি কত কাল কটিবে । 
ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট, সারমাত্র স্বত্যু ক, 
যে সময়ে রবিস্বত নির্জ দূত পাঠাবে ॥ ০ 
ওহে ও মন আমার, মিছ! বল কন আর, 

বাঁড়াও জঞ্জাঁলতার বিষয় জঙ্গল হে। 
ঘাহে তব হয় হিত ॥ তারি কর বিপরীী 
বিষয়ে হয়ে মোহিত না ভাঁব মঙ্গল হে ॥ 

শুন ওরে ছুরাঁচার; কর নিজ প্রতিকার, 
বার বার কত আর দুঃখ দিবে আমারে । 

বুদ্ধির আদেশ লও, বিবেকের সঙ্গে রও, 
আত্মপদে স্থির হও বলি তাই তোমারে ॥ 

শুন মম মন অলি, তর হিত কথা বলি, 
সচঞ্চল গতি কর স্থির। 

তুমি হলে অচঞ্চল, আমি '্লীই বুদ্ধি বল, 
চ্ছেদ করি অজ্জানের শির ॥ 



৮৮ চূড়াল উপাখ্যান | 

চলা বলা দেখ! শুনা, কি দো কি গুণপনাঃ 

সর্ধ কর্ম তোমার অধ্ীন। 

মন তুমি শান্ত রও, আমারে প্রসন্ন হও, 

পৃথিবীতে থাঁকি যত দিন ॥ 

আর কি কহিব বাঁড়া, আঁমি নহে ডোঁম। ছাড়া, 

যদবধি দেহে অবস্থিতি ।* 

তএব বলি তাই, ধীরমূর্তি ধর ভাই, 

ত্যাগ কর নকল কুরীতি ॥ 
ভাব সেই চিদামন্দ, দুর কর সব ছন্দ, 

স্প্ন্দহীন হও ওহে মন। 

ৃগ্িস্থিতি আর লয়, ধাঁহাঁর ইচ্ছায় হয়, 
ভাঁব সেই সত্য সনাতন ॥ 

হদয়ে_ চৈতন্য ধ্যান, উপজিলে দিব্য জ্ঞান, 

প্রাণপণে পলায় অজ্ঞান । 

সত্য এই স্থির যুক্তি, তর্ঁব জীব হয় মুক্তি, 
উক্তি এই বেদের বিধান ॥ 

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, যাঁহাঁতে সে জ্ঞান পাই, 
সদ। তাঁর কর অন্বেষণ । 

বিষয়ে ইয়া মগ্ন, গত হলে শুভলগ্ন, 

বৃথা যত্ব হইবে তখন] 

বলের কুটিল গতি, সদাই অস্থির অতি, 
ক্ষণেক বিলদ্ঘ নাহি সয়। 



উপসংহার । ূ ৮ 

আশ! না হইতে পূর্ণ, কাঁলদন্তে হবে চূর্ণ 

দেহ গ্রেহ ভখারাশি হয় ॥ 
অন্তিম সময় হলে দেহ দগ্ধ ছুঃখানলে, 

ইক্জিয়ের বৃত্তি সব রোধ । 
অন্তরে যন্ত্রণাঙত্র, স্পন্দহীননহবে গাত্র; 

. দুরগত'হত আত্মবোধ। 
. বিষয় অভ্যাসক্রমে, মন মুগ্ধ মহাত্রমে, 

অন্তকালে চিন্তাগ্রি প্রবল। 

অজ্ঞ।নে আরুত ঘন, মায়াতে আচ্ছুম মন, 

বুদ্ধি শুদ্ধি হারাঁবে সকল 1 
অতএব এই বেলা, ছাড় মন মিছ। খেলা, 

অভ্যাস করহ তত্বজ্ঞান। 

সকল যন্ত্রণা যাবে, আস্তে মুক্তি পদ পাঁবে, 

' ,. পরক্রন্ষে চিত্ত সমাধান ॥ 

সতত সতর্কভাবে, যত্বু কর জ্ঞানলাভে, 

পুনর্জন্ম না হইবে আর । 
যে অবধি আছে আণ) হও মন সাবধান, 

ধ্যান কর ব্রঙ্গ সারাৎসার ॥ 
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সঙ্গীত 

মনে মনে ভাব নিরাকার । 

বল কে তোমায় ছাঁড়িতে বলে এই লোক ব্যবহা 
বিবেক বৈরাগ্য সহ, বাস কর অহরহ, . 

দুর্বনজনসঙ্গতি টুরে করি পরীর ॥ 
শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি, 

শ্রদ্ধা সমাধান গ্রতি, সদ! কর সুধিচাঁর । 

 সঘতনে ত্যজি অহঙ্কার । 

শ্ঠামীচরণেন্বলে, জন্ম নাই কোন ছলে, 
ঘটি ধর্ম পথে চলে, এই যুক্তি অনুসারি ॥ 

পিন 

সম্মত । 












